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1 Inledning 
Hackås skola ligger i tätorten Hackås i Bergs kommun. Skolenheten innehåller fritidshem, 
förskoleklass och grundskolans årskurser 1-6. Läsåret 2020/2021 finns det 63 elever vid 
Hackås skola varav 11 elever i förskoleklass. På fritidshemmet är det ca 45 inskrivna barn. Åk 
3-5 åker till Myrvikens skola och har slöjd. Åk 6 åker till Myrvikens skola under en heldag 
per vecka och läser då moderna språk, hkk, slöjd och idrott (bad). 
Hackås skola har en personalgrupp, där de flesta har arbetat på skolan under en längre tid. Här 
arbetar 11 pedagoger, 5 av dem är också viss del av sin tid på fritidshemmet. På skolan är de 
flesta behöriga lärare, men några lärare undervisar i ämnen och/eller årskurser som de inte är 
behöriga i (se mer under punkten 3.10 Förutsättningar). På skolan är det några årskurser som 
går tillsammans åk 2-3 och  4-6, medan förskoleklass och åk 1 går själva men samarbetar 
under veckorna. På fritidshemmet finns det en utbildad fritidspedagog och barnskötare. På 
skolan arbetar flera resurspersoner som i dagsläget saknar pedagogisk utbildning, men som 
har många års erfarenhet och specialkompetens t.ex. teckenutbildning. 
Underlaget inför denna kvalitetsrapport är bland annat: 

• Kunskapskartläggning och betyg 
• Screening och kartläggningar via Skolverkets material och Bergs kommuns egna 

screeningplan 
• Elevenkät 
• Elevråden och klassråden 
• EHT-möten 
• Arbetslagets och enskilda lärares analyser 
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2 Uppföljning närvaro skola 
På skolans använder lärarna Schoolsoft för att närvarorapportera lektionerna. Närvaron följs 
upp på skolans konferenstid, på elevhälsoteamsträffar och på klassinventeringar. Skolan 
använder kommunens närvaroplan och dessa rutiner underlättar skolans främjande och 
förebyggande arbete för att minska skolfrånvaro. Situationen med Covid -19 har dock gjort att 
många rutiner inte gått att följa, vare sig för skolan eller för elever och vårdnadshavare. 
Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna har gjort att ströfrånvaron av naturliga 
skäl ökat. Genom nära kontakt mellan lärare och vårdnadshavare har det varit ett arbete för att 
motverka dom negativa konsekvenser som sådan ströfrånvaro får. Vid några fall har skolan 
haft möte med vårdnadshavare och upprättar en handlingsplan tillsammans. Två elever på 
skolan har sammanlagt under året haft problematisk frånvaro och där kommer uppföljning ske 
tidigt på höstterminen 2021, för att stödja dessa elever, Förhoppningsvis kommer skolan 
kunna arbeta med rutinerna i kommunens närvaroplan utan påverkan av Covid kommande 
läsår. 

2.1 Analys och åtgärder 
Läsårets arbete med närvaroplanen har påverkats av den speciella samhällssituation som varit 
med Covid -19. Vårdnadshavare och elever har följt Folkhälsomyndigheternas 
rekommendationer och det har inneburit att elever har varit hemma vid mindre 
sjukdomssymptom. Detta gör att skolan inte kunnat följa närvaroplanen som tänkt under 
läsåret och det har varit svårt att göra någon hållbar analys av frånvaro. Det skolan behöver ta 
med sig till kommande läsår är att tidigt följa upp de elever som haft hög frånvaro och vid 
behov göra en handlingsplan tillsammans med vårdnadshavare och komma överens om vad 
lämpliga åtgärder kan vara, med syftet att främja elevens närvaro. 
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3 Utvärdering mål och läroplansområden 

3.1 Normer och värden 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Resultatet från elevenkäten visar det eleverna till övervägande del trivs på Hackås skola och 
att dom känner sig trygga. Vid uppföljning och analys av läsårets arbete ser personalen att de 
aktiviteter som skolan och fritidshemmet regelbundet har gemensamt i de åldersblandade 
kamratgrupperna betyder mycket för skolan värdegrundsarbete. Då arbetar eleverna i 
tvärgrupper och de äldre eleverna tar ansvar för de yngre. Detta gör att eleverna lär känna 
varandra på skolan och det skapar sammanhållning mellan klasserna och är en viktig del i 
skolans gemensamma värdegrundsarbete. Relationer mellan elever och personal på skolan 
kommer frami lärarnas analyser som en viktig framgångsfaktor i arbetet med Normer och 
värden. Personalen jobbar nära tillsammans och frågor som handlar om trygghet och studiero 
är prioriterat i det gemensamma arbetet. Skolan har arbetat med PAX i alla klassrum och det 
har skapat trygghet och elevdelaktighet i klassrummen. Under läsåret har skolan också haft ett 
prioriterat mål i samarbete med RF/SISU som handlat om Rörelsesatning i skolan. Där har 
syftet varit att öka elevernas rörelse under hela sin skoldag och inte bara på rasterna. 
Utbildning med personal och med dem äldre eleverna på skolan har varit givande. Skolans 
arbete med Rastboden och rastaktiviteter är en annan framgångsfaktor på skolan. 
Elevenkäten uppdelning utifrån att skolans klasser är så olika stora, gör att det är svårigheter 
att se mönster i elevernas svar och därigenom kunna koppla vissa svar till en speciell klass.  
Personalen behöver därför i sitt framåtsyftande arbete utgå från hela skolans resultat och inte 
från någon separat klass resultat. Personalen ser inga mönster mellan hur flickor och pojkar 
svarar. Analysen av elevenkäten svar som hanterar normer och värden är att resultatet är 
positivt och att det bara är enstaka negativa svar. Skolan behöver fortsätta arbetet med de 
främjande och förebyggande framgångsfaktorer som bland annat beskrivs ovan. 

Måluppfyllelse 

 Området har god kvalitet 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner sig 
trygga (fkl-åk 1)  ska öka från föregående år är ett 
delmål. 

100 % 100 % 100 % 

Kommentar ht 2020/2021 
 
Det är mycket goda resultat gällande elevernas trygghet i skolan. 
 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner sig 
trygga (åk 2-6) ska öka från föregående år är ett 
delmål. 

95% 92%  

Kommentar vt 2020/2021 
 
Andelen elever som känner sig trygga (åk 2-6) har ökat från föregående år. 
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3.2 Kunskaper 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
I förskoleklass är det obligatoriskt att på höstterminen genomföra kartläggningsmaterialen 
Hitta språket och Hitta matematiken. Materialet används för att stödja läraren i att tidigt 
identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska 
uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan. Om läraren, observerar indikation på att en elev 
behöver stöd i sitt lärande, görs en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling i 
samråd med specialpedagogisk kompetens. Syftet med en särskild bedömning är att avgöra 
om extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen behöver sättas in. 
I nedanstående sammanställning framkommer hur stor andel av de kartlagda eleverna som 
genom kartläggningsmaterialet indikerat på att inte nå kunskapskraven senare i skolgången. 
Sammanställningen visar även andelen av de elever som indikerat som det utförts en särskild 
bedömning på, men också andel av dessa som befaras inte nå kunskapskraven i åk 1 (svenska) 
och/eller åk 3 (svenska och matematik). 
Kartläggning förskoleklass 

Hitta matematiken Fkl Antal kartlagda elever 

Indikation 0% 11 

Särskild bedömning 0% 0 

Befara åk 3 0% 0 

 Hitta språket Fkl Antal kartlagda elever 

Indikation 27% 11 

Särskild bedömning 100% 3 

Befara åk 1 0% 3 

Befara åk 3 0% 3 

Kunskapskartläggning i åk 1-5 
Kunskapskartläggningen i åk 1 följer upp de godtagbara kunskaper som eleverna ska ha visat 
i läsförståelse i slutet av åk 1. I kunskapskartläggningen för eleverna i åk 1 och åk 2 genomför 
lärarna även en kartläggning av elevernas kunskaper och gör en prognos var eleverna kommer 
att befinna sig i åk 3 för de ämnen som eleverna haft undervisning i och som det finns 
kunskapskrav i för åk 3. Prognosen utgår från kategorierna otillräckliga kunskaper, 
godtagbara kunskaper samt mer än godtagbara kunskaper. På motsvarande sätt gör lärarna en 
prognos för de ämnen som har kunskapskrav i åk 6 för eleverna i åk 1 och åk 2. 
För eleverna i åk 3 gör lärarna en bedömning för de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 och 
en prognos mot de ämnen som istället har kunskapskrav i åk 6. På motsvarande sätt gör 
lärarna en prognos för eleverna i åk 4 och åk 5 för kunskapskraven i åk 6. 

 
.. anger färre än 10 elever 
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Betyg åk 6, andel godkända samt genomsnittligt meritvärden 
Få elever i Hackås åk 6, gör att resultaten redovisas områdesvis. 

 

 
På Hackås skola har varje lärare en egen arbetsplan som utgår från skolans arbetsplan. I 
lärarens egen arbetsplan sätter läraren upp mål med sin undervisning, uppföljning, analys och 
lägger in åtgärder för utveckling. De flesta av lärarna har haft fokus på läs- och 
skrivutveckling hos eleverna och personalen har sett resultat av detta, framförallt i de lägre 
årskurserna. Här har kommunens tidigare satsning på SKUA (språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt) varit värdefullt och ökat lärarnas kunskaper och metoder. 
Lärarna ser att det är viktigt med schemalagda läspass i alla årskurser och resurser att 
omfördelas regelbundet mellan klasserna för att kunna öka antalet läspass för alla och för att 
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kunna intensivläsa med ett flertal elever. Detta har gett bra resultat men skolan ser på våra 
kunskapsresultat att klasserna behöver jobba vidare med detta. Ett behov som finns på skolan 
är extern hjälp av logoped för att kunna stödja personalen i deras undervisning av elever med 
språkstörning, så att skolan arbetar med att stötta dessa elever på rätt sätt. SPSM har fortsatt 
förra årets arbete och har haft handledningstillfällen på skolan utifrån skolans arbete med att 
undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning och/eller språkstörning. 
På skolan och i fritidshemmet har ett prioriterat mål varit att arbeta vidare med förra årets 
arbete med Tillgänglig undervisning. Det arbete har utgått från fyra områden - pedagogisk 
miljö, social miljö, fysisk miljö och förutsättningar för lärande. Detta arbete har stärkt 
pedagogerna och skolans arbete med att skapa en tillgänglig undervisning för alla. 
Ett annat prioriterat mål har varit Rörelsesatsning i skolan som skett i samarbete med RF Sisu, 
där vi har haft både personal- och elevutbildningar. Dessutom har arbetet med Rastboden och 
rastaktiviteter fortsatt med positivt resultat. 
Genom personalens arbete med sina egna arbetsplaner, kunskapskartläggningen och skriftliga 
omdömen finns det fokus även på elever som kommit långt i sin kunskapsutveckling och 
dessa elever diskuteras regelbundet på konferenstid. Dock visar svaren från eleverna att 
personalen måste fortsätta sitt arbete med att utmana dessa elever. I detta arbete behöver 
personalen arbeta tillsammans och genom t.ex. tvålärarsystem på flera av lektionerna ökar 
möjligheterna till att möta varje elevs behov av anpassningar och utmaningar. Genom att 
fortsätta arbetet med kooperativt lärande och förhållningssätt ökar även elevaktiviteten i 
klassrummen och eleverna kan ännu mer vara lärresurser åt varandra och därigenom utmana 
lärandet i klassrummet. När det gäller elever i behov av särskilt stöd ser lärarna att 
progressionen i läromedlen ofta går för fort fram utifrån elevens behov och att lärarna utifrån 
måste bli bättre på att använda t.ex. anpassat material och digitala resurser. Tidiga insatser 
utifrån kartläggningar, screeningplan och klassinventeringar är något skolan arbetat med 
under året, men vi behöver ännu mer följa upp kopplingen mellan insats och resultat så att 
resurserna läggs på effektfulla insatser. 
Utifrån att lärarlaget på Hackås skola består av relativt få lärare, så är det viktigt att få 
möjlighet att träffa fler kollegor som har samma årskurs och/eller ämne. Utifrån att 
situationen med Covid tagit mycket tid och energi av lärarna är detta en fråga som behövts 
prioriteras ner, men behöver tas tag i igen under nästa läsår. 
Resultaten och analysen visar att framgångsfaktorer i undervisningen är flera. I flera av 
skolans ämnen ser lärarna att arbetet med anpassningar gynnar många elever och är direkt 
avgörande för en del av eleverna. Användandet av bildstöd har ökat på skolan och i 
fritidshemmet, vilket personalen ser positiva effekter av. För några av eleverna är bildstödet 
avgörande för att kunna visa sina kunskaper. Kooperativt förhållningssätt är viktigt för att 
skapa en större elevaktivitet i klassrummet och där eleverna kan vara lärresurser för varandra. 
Detta är dock något skolan behöver utveckla och hitta en kontinuitet kring, framförallt för de 
äldre eleverna där lärarna kan se en ökad problematik kring minskad motivation och lust att 
lära. En utmaning är att i två av klasserna behöver skolan arbeta åldersintegrerat s.k. B-form 
och det ställer höga krav på lärarna att kunna möta alla elevers behov och kunskapsnivå. 
Fördelarna med att arbeta åldersintegrerat är att eleverna på ett bra sätt kan stödja och utmana 
varandra, de yngre eleverna ser vad som krävs i årskurserna ovanför. Dessutom blir eleverna 
vana att alla jobbar på olika kunskapsnivåer och i olika läromedel, vilket gör att acceptansen 
ökar. I både klasserna som arbetar åldersintegrerat finns det oftast flera pedagoger, vilket gör 
att dom arbeta kollegialt för att kunna stötta varandra. Sammanhållen och strukturerad 
undervisning ser lärarna är en framgångsfaktor. 
I matematiken arbetar alla klasser mycket med problemlösning i par och i grupp, vilket 
lärarna upplever utvecklar eleverna mycket. Även i svenska arbetar klasserna mycket 
gemensamt, både vid skrivning och läsning. Användande av Classroom har varit en annan 

11



Hackås F-6, Kvalitetsrapport 10(17)

framgångsfaktor bl.a. i de åldersintegrerade klasserna som har hjälpt eleverna med struktur 
och där lärarna lättare har kunnat anpassa material utifrån elevernas nivå och intresseområden. 
Eleverna i åk 4-6 har uttryckt sig positivt kring användande av Classroom. Personalen har 
under året tillsammans med eleverna uppmärksammat att det finns ett behov av att ännu mer 
tydliggöra kravnivåerna i olika ämnen för att få eleverna medvetna om vad som krävs för att 
få bättre resultat. Personalen lyfter fram att eleverna har för stort fokus på görande istället för 
att ha ett större fokus på lärande. Detta är något som vi behöver arbeta mer med och det 
arbetet behöver börja redan i förskoleklass. 
Ett utvecklingsområde i undervisningen är att utveckla elevernas matematikkunskaper och 
därför kommer Matematik vare ett av skolans prioriterade mål kommande läsår. 
Sammanfattningsvis behöver skolan fortsätta att fokusera och utveckla de framgångsfaktorer 
som personalen identifierat, såsom: 

• Ledarskap i klassrummet (PAX) 
• Sammanhållen och strukturerad undervisning 
• Regelbunden uppföljning av sin egen undervisning 
• Kooperativt lärande 
• Schemalagda läspass 
• Använda Classroom 
• Synliggöra lärande 
• Arbete med anpassningar och stöd, t.ex. bildstöd 
• Fokus på lärande istället för görande 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Alla elever i åk 3 som deltagit i alla delprov i 
ämnesprovet i matematik klarar kraven för 
godkänt. Målvärde 100%. Målvärde BSC ska ses 
som ett delmål. 

 70 %  

Kommentar Läsår 2020/2021 
 
För få elever för att redovisa på skolnivå. 
 

 Alla elever i åk 3 som deltagit i alla delprov i 
ämnesprovet i svenska klarar kraven för godkänt. 
Målvärde 100%. Målvärde BSC ska ses som ett 
delmål. 

50 % 80 % 62,5 % 

 Alla elever når minst betyget E i åk sex i 
matematik. Målvärde 100% i enligt skollagens 
krav. Målvärde BSC ska ses som delmål. Andelen 
elever som når minst betyget E i år sex i 
matematik ska öka från föregående år 

100 % 73 % 136,99 % 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner 
stimulans (åk 2-6) ska öka från föregående år är 
ett delmål. 

81 % 90 % 90 % 

 Alla elever når minst betyget E i åk sex i 
svenska. Målvärde 100% i enligt skollagens krav. 
Målvärde BSC ska ses som delmål. Andel elever 
som når minst betyget E i åk sex i svenska ska 
öka från föregående år. 

100 % 82 % 121,95 % 
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3.3 Elevernas ansvar och inflytande 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Skolan behöver arbeta med elevinflytande under hela skolåret för att eleverna ska öka sina 
kunskaper kring delaktighet och inflytande. Det konkreta arbetet med elevarbetet i Rastboden 
är ett bra exempel där eleverna får ta ansvar och har stort inflytande på allt från inköp till 
genomförande. 
För att arbeta med att öka elevernas förståelse för sitt eget ansvar och inflytande kommer vi 
fortsätta arbetet med Rastboden, som till stor del drivs av elevernas engagemang och ansvar. 
Skolan kommer också ha ett prioriterat mål kommande läsår som handlar om studieteknik, där 
frågan om elevernas ansvar och inflytande är en viktig del. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Eleverna känner att de är delaktiga och har 
möjlighet att påverka sitt skolarbete. Andel elever 
som känner delaktighet och har inflytande (fkl-åk 
1) 

88 % 95 % 92,63 % 

 Eleverna känner att de är delaktiga och har 
möjlighet att påverka sitt skolarbete. Andel elever 
som känner delaktighet och har inflytande (åk 2-
6). 

81 % 85 % 95,29 % 
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3.4 Skola och hem 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Skolan använder Schoolsoft för att få ut information till vårdnadshavare. Där lägger 
klasslärare ut veckobrev och annan fortlöpande information. När skolan tar emot nya elever 
och vårdnadshavare från förskolan har Schoolsoft använts även där, vilket gör att 
lärplattformen redan är känd av dessa vårdnadshavare. 
Under året har ju Covid-19 påverkat samverkan med vårdnadshavare. Fysiska träffar har fått 
ersatts av digitala träffar. Det har varit tråkigt att inte få träffa vårdnadshavare på riktigt, men 
dom digitala lösningarna har gjort det lättare för vårdnadshavare att delta. Det genomfördes 
inget föräldramöte på hösten, utan det ersattes av skriftlig information från skolan och resp 
klasslärare. På vårterminen genomfördes ett föräldramöte utomhus för vårdnadshavare till nya 
förskoleklassföräldrar. 

3.5 Övergång och samverkan 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 

3.6 Skolan och omvärlden 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 

3.7 Bedömning och betyg 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 

3.8 Rektorns ansvar 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 
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3.9 Fritidshemmet 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 
Hackås fritidshem har en inarbetad och samspelt personalgrupp. Det är kända ansikten för 
barnen redan innan inskolningen från förskolan genom att verksamheterna är förlagda på 
samma ställe. Personalen ägnar mycket tid till att lära känna de nya eleverna som kommer och 
på så sätt får de en trygghet redan från början på fritids. Fritidsgruppen är lagom stor för att 
personalen ska kunna se alla elever varje dag och när de leker både inne och ute rör sig 
personalen bland barnen och finns nära till hands. Fritidshemmet genomför fritidsråd några 
gånger per termin för att få veta vad eleverna vill göra på fritids och visar också sedan vad 
som gjorts av de önskade sakerna. Det blir tydligt att de får vara med och påverka. I den 
trivselundersökning som fritidshemmet genomför på hösten ser personalen att eleverna trivs 
och är trygga på Hackås fritids. 
Analys och utvecklingsbehov 
Under hösten påbörjades ett samarbete kring kvalité i fritidshem tillsammans med Myrvikens 
fritidshem. Tyvärr kunde det inte fortsätta pga hårdare restriktioner kring coronasituationen. 
Personalen jobbade istället på egen hand med kvalitetsutveckling på Hackås fritidshem med 
stöd av boken Fritidshemmets mål och resultat av Ann S Pihlgren. Tillsammans har 
personalen läst, diskuterat och planerat med hjälp av Fripp (pedagogisk planering för 
fritidshemmet). Det är viktig tid som ligger särskild från den praktiska planeringen av 
verksamheten och ger tillfälle att djupare diskutera och utveckla kvaliteten. På fritidshemmet 
har det varit en liten grupp (7 st) av äldre elever, klass 4 och uppåt. Eftersom de har längre 
skoldagar, till mellan 14-14.30 har det varit svårt att få till aktiviteter speciellt för dem då de 
börjar att gå hem redan kl 15. De har erbjudits egen tid i gympasalen, eget frukost- och 
mellisrum samt under senare delen av vårterminen eget planerat mellanmål. Framöver ska 
eleverna få planera ex utflykt, andra aktiviteter både i gympasalen, ute och inne på fritids. De 
som gått elevledarutbildningen kan få planera någon aktivitet för de övriga på fritids. 
Samarbetet gällande kvalitetsarbete i fritidshemmet tillsammans med Myrvikens fritidshem 
kommer återupptas nästa läsår. 
Prioriterade mål för fritidshemmet kommande läsår kommer vara samarbetsförmåga 
och trygghet. 

Måluppfyllelse 

 Området har god kvalitet 
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3.10  Förutsättningar 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
På Hackås skola skiftar elevantalet i klassen mycket mellan läsåren. För att få till bra 
elevantal i grupperna behöver lärarna undervisa flera årskurser tillsammans. Dessutom 
behöver lärarna fördelas mellan klasser och ämnen på ett genomtänkt sätt, för att få så bra 
behörighetstäckning som möjligt. 
Inför kommande läsår har skolan rekryterat en behörig lärare till åk 4-6, så där kommer 
behörigheten att öka. En lärare utbildar sig via VAL för att så småningom få ut sin 
lärarlegitimation. 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Andel legitimerade lärare Fkl ska öka från 
föregående år 

100 % 100 % 100 % 

Kommentar ht 2020/2021 
 
Förskoleklass har behörig lärare läsåret 20/21. 
 

 Andel legitimerade lärare åk 1-3 ska öka från 
föregående år 

96 % 90 % 106,67 % 

 Andel legitimerade lärare i åk 4-6 ska öka från 
föregående år 

60 % 56 % 107,14 % 

 Andel klasser som har legitimerade lärare för 
aktuell årskurs och ämne, åk 1-3 

54 % 57 % 94,74 % 

 Andel klasser som har legitimerade lärare för 
aktuell årskurs och ämne, åk 4-6 

53 % 20 % 265 % 
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3.11  Kompetensutveckling 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Personalen IT-kompetens har ökat under året genom kollegialt utbyte och genom träffarna 
med kommunens IT-pedagog. Regelbundna träffar har genomförts, men situationen med 
Covid 19 har påverkat innehållet. Nästa läsår behöver personal tillsammans med IT-pedagog 
arbeta tillsammans med eleverna för att ta nästa steg i både personalens och elevernas 
utveckling av digital kompetens. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 
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4 Sammanfattande analys 
Sammanfattningsvis är det övervägande positiva resultat för Hackås skola och fritidshem. 
Kunskapsutveckling går åt rätt håll och det verkar som insatser som skolan planerat och 
genomfört ger resultat. Resultatet på elevenkäten var i stort positiv, även om skolan 
naturligtvis måste vara uppmärksam på de få negativa svar som kommit fram. Arbetet med 
rastbod, rastaktiviteter och rastvärdarnas förbyggande arbete har positiv inverkan på elevernas 
trivsel och personalen ser också att mindre undervisningstid behöver läggas på att lösa 
konflikter som uppstått på rasten. Klassråden och elevrådet lyfter regelbundet upp de positiva 
effekterna av skolans arbete under rasterna. Genom att regelbundet omfördela resurserna har 
skolan möjlighet att göra intensivsatsningar t.ex. på läsning, vilket har haft en positiv effekt på 
elevernas kunskapsutveckling. Detta kommer fortsätta även under kommande läsår men då 
med mer fokus på matematiken och utvecklandet av elevernas matematikförmågor. 
Nya prioriterade mål: 

• Matematik  
• Studieteknik 

Under läsåret har personalen haft möjlighet att forma innehållet på arbetslagstiden. Detta har 
varit bra för att innehållet har kunnat utgå från verksamhetens behov och personalen har 
kunnat vara ett stöd för varandra i det kollegiala lärandet. Utifrån analysen ser personalen att 
det är viktigt att man får en systematik i arbetet med tydliga syften och mål. Där är 
handlingsplanen ett bra verktyg.  Det är viktigt att skolans prioriterade mål leder till 
förbättring av undervisning i klassrummet. En av skolans uppgifter är att få eleverna att har 
mer fokus på lärandet och mindre fokus på görandet. Detta ska genomsyra skolans 
verksamhet och våra prioriterade mål. 
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5 Kommande läsårs nulägesbeskrivning 

5.1 Nulägesbeskrivning 
Inför läsår 2021/2022 
Skolan har utökat personalgruppen med en behörig lärare till och det ojämna elevantalet på 
skolan gör att lärarna behöver fortsätta att undervisa i så kallad B-form, där lärarna har flera 
åldersgrupper i samma klassrum. Skolan och fritidshemmet kommer att fortsätta identifiera 
framgångsfaktorer och utgå från dem vid arbetet med skolan och fritidshemmets prioriterade 
mål. 
Läsårets 2021-2022 handlingsplan kommer ha följande prioriterade mål: 
* Matematik 
* Studieteknik
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1 Inledning 

Bergs södra skolor är Ljungdalens skola, Klövsjö skola, Åsarna skola och Rätans skola. 

Samtliga är f-6-skolor och Ljungdalens skola har haft förskolan inom samma arbetslag under 

detta läsår. 

Elevantal i Ljungdalens skola f-6 var under läsåret 7 elever (inflytt i maj tillkom 1 elev). 

Där fanns under året 3 leg lärare. I stort sett organiserades skolan som en klass med vissa 

delade lektionspass. 

Elevantal i Klövsjö skola var 34 elever. Där arbetade 5 behöriga lärare i skola och fritidshem 

och det fanns under året 2 elevassistenter anställda i olika omfattning. Klassindelningen var f, 

1-3 och 4-6. 

Elevantal i Rätans skola var 33. Där fanns under året 4 leg lärare samt 2 obehöriga lärare i 

klassundervisning. Resurs omfattande ca 2,3 heltider. Klassindelningen var f-2, 3-4 och 5-6. 

Elevantal i Åsarna skola var 39 och där fanns under året 3 leg lärare samt 1 obehörig i 

klassundervisning. Klassindelningen var f-2, 3- och 5-6. 

Gemensamt för alla skolor var att man åkte till Svenstaviks skola i åk 6 en heldag i veckan för 

att ha SPRV, Bi, Bl och Hkk. 

Underlag för analys är utvecklingssamtalen, samtal med elever, elev-och föräldraenkät, 

diagnoser och screeningar, kunskapskartläggning och betygssättning samt även Skolverkets 

Skolenkät 2021 för alla fyra skolorna. 

Vision för södra skolorna/fritidshemmen 

Skolornas elever skall alla ha grundläggande kunskaper och minst betyget E i skolans alla 

ämnen när de lämnar åk 6. Lektionerna ska präglas av intresseväckande innehåll med god 

förberedelse för att både elever med särskilda behov ska ges stimulans och hjälp, men även 

för att spänna bågen för elever som siktar högt och vill nå långt. Elever som behöver extra 

anpassningar i klassrummet skall ges detta utifrån kartlagda behov och utifrån vetenskap och 

beprövad forskning. 

Lärarna skall ha god kunskap om och i hög grad arbeta med formativa processer i 

undervisning och bedömning, samt bli ännu säkrare på att bedömningen görs allsidigt och 

vilar på gemensam grund. Lärarna som ansvarar för undervisningen ska vara legitimerade 

och även ha ämnesbehörighet. 

Föräldrar och elever ska känna trygghet i skolan och veta att alla lärare gör allt för att 

eleverna ska ges den undervisning som författningen kräver. Eleverna skall vara förtrogna 

med målen, på vilket sätt undervisningen skall ske och på vilka grunder de bedöms. 

Fritidshemmen ska ha en nära samverkan med grundskolan och stimulera eleverna till att bli 

nyfikna på lärarande. Samarbetet i att utveckla elevernas demokratiska värderingar och att 

värdegrundsarbetet är ständigt levande i alla situationer är prioriterade områden. Att 

eleverna stimuleras i leken och utevistelse och får möjlighet till elevinflytande är ytterligare 

samverkansområden med skolorna. 
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2 Uppföljning närvaro skola 

I Bergs södra skolor har närvaron varit bekymmersam i några få fall. Där har elevhälsan 

arbetat enligt planen i två av ärendena. Med anledning av rekommendationerna under 

pandemitiden har det varit svårt att veta exakt vari orsakerna legat. Man har dock i analysen 

av resultat sett att några elevers högre frånvaro resulterat i att eleven inte nått kunskapskravet 

för betyget E i ett eller flera ämnen. 

Det finns ingen skillnad i stadier eller mellan könen som går att säkerställa statistiskt då 

elevunderlaget är litet. 

  

2.1 Analys och åtgärder 

I Bergs södra skolor var det 2 elever som vissa perioder hade mer än 25% frånvaro, men inte 

sett över helt läsår. Dessa elever fanns med i samtliga EHT-möten och närvaroplanen följdes 

noga. Det blev svårare att exakt veta vari frånvaron bestod under detta år, eftersom bla 

beslutet om familjekarantän (som fattades under vt 2021 av RJH) gjorde att många elever blev 

hemma längre tid. 

Viktigt att arbeta med framåt blir att noga följa de elever vars frånvaro ökade under 

pandemin, även om nivån var lägre än 25% så är en längre tid med låg närvaro källa till oro 

för kunskapsnivån. 

Det som dock underlättade för elever som under tid blev satta i karantän, var att lärare i högre 

grad ordnade med uppgifter via uppkoppling mm. Något som i och för sig gynnade eleverna 

men slet extra hårt på lärarna. 

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att Covid-19 gjort det svårt att tolka underlag och 

göra analys. 
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3 Utvärdering mål och läroplansområden 

3.1 Normer och värden 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 

Vid skolornas enskilda analysträffar så framkommer att samtliga skolor samtalat med elever 

enskilt och/eller i grupp om resultaten i elevenkäten. De kommer att ha trygghetsvandringar, 

samtala med enskilda elever som utpekats som "otrygga" från andra elever. Förändringar 

skedde rörande rastvakter och bussvakter samt platser på skolornas skolgårdar där rastvakter 

mer ska röra sig. 

I en skola (Klövsjö) kom ett oroande svar om att det fanns vuxna i skolan som man var rädd 

för. Vid samtal med eleverna så visade det sig vara person anställd inom annan verksamhet i 

skolan. Detta löste sig under våren genom förändringar av olika slag. 

I Ljungdalens skola var svaret 100% positivt på båda nivåer och där fortsätter man med de 

strukturer som finns, och elevantalet är mycket lågt så det gör att man snabbt ser om en elev 

blir utsatt eller utanför på skolgården eller i klassrummet. 

I Åsarna kommer man fortsätta med gemensamma och åldersblandade grupper vid temadagar 

som man tror är del av anledning till att eleverna upplever hög grad av trygghet med varandra 

Samtliga skolor har angivit i sina analyser att de kommer arbeta vidare med elevernas 

förståelse för varandras olikheter och med att tolerans och vänlighet ska råda. 

Ett gemensamt omtag i personalgruppen ska också göras för att skapa samsyn kring vilken 

värdegrund som råder i arbetslagen och att eleverna ska känna att en röd tråd löper genom 

skola, fritids och vid samtliga möten. 

Föräldrasamverkan är en viktig del, och där detta kunnat arbetas mer intensivt med, kan man 

se resultat in i gruppnivån (exempel finns från bl.a. Rätans skola där) 

Antalet kränkningsärenden ökade något på södra skolorna detta läsår, och även 

incidentrapporterna i antal. På ett sätt kan detta hänga ihop med att man blir bra på som 

personal att uppmärksamma och rapportera. 

Svårigheten att identifiera kränkning kontra annan art av händelse är svår och i synnerhet att 

veta när ett barn i ålder/mognad kan förstå sitt agerande eller vad man utsätts för. Detta 

behöver personalgruppen få fler tillfällen att samtala om, och det kommer under hösten 2021 

att bli en utbildning med elevhälsan i denna fråga. 

En kränkning uppstod under grupparbete vid distansundervisning och övriga på skolgård eller 

i klassrum/kapprum. Just övergångar och obevakade tillfällen behöver begränsas eftersom 

elever är snabba att finna dessa tillfällen att säga saker, göra saker eller genom blickar mm 

kränka varandra. 

Samtliga kränkningsärenden hanterades under vårterminen och kunde avslutas. Finns 

dokumentation i Prorenata på elevnivå och/eller gruppnivå. 

PAX i skolan bör kunna göra elever mer uppmärksamma på sina egna beteenden och även 

styra elevers val till att göra färre dåliga saker mot varandra. PAX har givit mycket goda 

resultat i vissa klassrum , där det använts fullt ut eller i hög grad. 
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Stadie 
Antal kränkningar 
HT 

Kommentar 
Antal kränkningar 
VT 

Kommentar 

F-3 2 Alla åtgärder 
utförda och 
avslutade 

3 Alla åtgärder 
utförda. Önskvärt 
att vi kunde följt 
upp utfall av 
insatser bättre, men 
maa pandemin blev 
det online 

4-6   1 Åtgärd utförd och 
kränkning upphörde 
omedelbart efter 
god dialog med 
vårdnadshavare 
och elever 

7-9     

Fritids 0  0  

  

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde 
Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner sig 
trygga (fkl-åk 1)  ska öka från föregående år är ett 
delmål. 

80 % 89 % 89,89 % 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner sig 
trygga (åk 2-6) ska öka från föregående år är ett 
delmål. 

100% 96%  

 

  

25



Grundskola södra, Kvalitetsrapport 7(17) 

3.2 Kunskaper 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 

Kartläggning förskoleklass 

I förskoleklass är det obligatoriskt att på höstterminen genomföra kartläggningsmaterialen 

Hitta språket och Hitta matematiken. Materialet används för att stödja läraren i att tidigt 

identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska 

uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan. Om läraren, observerar indikation på att en elev 

behöver stöd i sitt lärande, görs en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling i 

samråd med specialpedagogisk kompetens. Syftet med en särskild bedömning är att avgöra 

om extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen behöver sättas in. 

I nedanstående sammanställning framkommer hur stor andel av de kartlagda eleverna som 

genom kartläggningsmaterialet indikerat på att inte nå kunskapskraven senare i skolgången. 

Sammanställningen visar även andelen av de elever som indikerat som det utförts en särskild 

bedömning på, men också andel av dessa som befaras inte nå kunskapskraven i åk 1 (svenska) 

och/eller åk 3 (svenska och matematik). 

Hitta matematiken Fkl Antal kartlagda elever 

Indikation 5% 19 

Särskild bedömning 0% 1 

Befara åk 3 100% 1 

 Hitta språket Fkl Antal kartlagda elever 

Indikation 16% 19 

Särskild bedömning 0% 3 

Befara åk 1 100% 3 

Befara åk 3 100% 1 

Observera: I hitta språket saknas bedömning för åk 3 för två elever som indikerats ej nå 

kraven. 

Här behöver specialpedagog och rektor säkerställa att samtliga lärare kan göra prognoser 

och bedöma kunskaper på ett säkert sätt. Det framkom under analysarbete att vissa lärare 

inte kunde bedöma och prognostisera i tillräcklig grad utifrån det krav som Skolverket ställer 

på lärare. 

Kunskapskartläggning i åk 1-5 

Kunskapskartläggningen i åk 1 följer upp de godtagbara kunskaper som eleverna ska ha visat 

i läsförståelse i slutet av åk 1. I kunskapskartläggningen för eleverna i åk 1 och åk 2 genomför 

lärarna även en kartläggning av elevernas kunskaper och gör en prognos var eleverna kommer 

att befinna sig i åk 3 för de ämnen som eleverna haft undervisning i och som det finns 

kunskapskrav i för åk 3. Prognosen utgår från kategorierna otillräckliga kunskaper, 

godtagbara kunskaper samt mer än godtagbara kunskaper. På motsvarande sätt gör lärarna en 

prognos för de ämnen som har kunskapskrav i åk 6 för eleverna i åk 1 och åk 2. 

För eleverna i åk 3 gör lärarna en bedömning för de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 och 

en prognos mot de ämnen som istället har kunskapskrav i åk 6. På motsvarande sätt gör 

lärarna en prognos för eleverna i åk 4 och åk 5 för kunskapskraven i åk 6. 
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.. anger färre än 10 elever. 

 

  

 

Betyg åk 6, andel godkända samt genomsnittligt meritvärden 
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Ämnesträff i engelska blev en mycket bra och kommunikativ dag för 11 lärare i södra 

skolorna. Samtliga 4 skolor representerade i en fysisk träff under ht 2020. Det resulterade i 

mer talad engelska under lektioner och lärarna anser sig fått en bra "kick" av detta och de har i 

högre grad använt det engelska språket under lektionerna med elever. 

Under lektionsbesök (även om de varit få under pandemin) och under medarbetarsamtal har 

jag som rektor följt upp detta och kan konstatera att det skett en utveckling. Träffen skall vara 

årligt återkommande har flera av lärarna önskat. Vi skulle ha haft en halv dags uppföljning i 

junidagarna 2021, men maa restriktioner i pandemin så ställdes detta in. 

Vid analys av Ma åk 3 ser lärarna att man ytterligare kommer behöva separera de 

åldersblandade klasserna i matematik för att elever i högre åldrar ska stimuleras mer och att 
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de yngre behöver mer stöd och stimulans för att grundlägga goda baskunskaper. 

EHT har varit till stort stöd för samlad kompetens och utbyte samt ärendehandläggning. 

Elever med stora svårigheter har utretts pedagogiskt och beviljats samt givits särskilt stöd. 

Detta har varit avgörande för att eleverna ska ha progression och en möjlighet att nå målen. 

Några nyanlända elever kom under läsåret, helt utan skolgång och utan att kunna tala svenska 

eller engelska. Dessa elever har god prognos men behöver tid innan betyg och bedömning kan 

ske. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde 
Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Alla elever i åk 3 som deltagit i alla delprov i 
ämnesprovet i matematik klarar kraven för 
godkänt. Målvärde 100%. Målvärde BSC ska ses 
som ett delmål. 

39 % 70 % 55,71 % 

 Alla elever i åk 3 som deltagit i alla delprov i 
ämnesprovet i svenska klarar kraven för godkänt. 
Målvärde 100%. Målvärde BSC ska ses som ett 
delmål. 

72 % 80 % 90 % 

 Alla elever når minst betyget E i åk sex i 
matematik. Målvärde 100% i enligt skollagens 
krav. Målvärde BSC ska ses som delmål. Andelen 
elever som når minst betyget E i år sex i 
matematik ska öka från föregående år 

84 % 88 % 95,45 % 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner 
stimulans (åk 2-6) ska öka från föregående år är 
ett delmål. 

55 % 90 % 61,11 % 

 Alla elever når minst betyget E i åk sex i 
svenska. Målvärde 100% i enligt skollagens krav. 
Målvärde BSC ska ses som delmål. Andel elever 
som når minst betyget E i åk sex i svenska ska 
öka från föregående år. 

95 % 88 % 107,95 % 

 Lektioner som utvecklar kommunikationen i 
engelska. 

100 % 100 % 100 % 
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3.3 Elevernas ansvar och inflytande 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 

Eleverna har svarat olika vid olika enheter. De skolor som haft lägre resultat i just denna fråga 

har analyserat det och ser att man tror det kan bero på att elever i åldersintegrerade grupper 

upplever att man inte kan välja undervisningssätt eller redovisningsmetoder i den grad man 

önskar, eftersom elever i olika åldrar behöver olika mycket stöd. 

Just ordet delaktighet behöver samtalas om och utvecklas mer i klassrummen. Vad innebär 

delaktighet för elev? Att själv bestämma vad som ska göras, eller hur det görs? Hur 

redovisning går till? 

Skolor som pratar ofta med elever om deras delaktighet i klassrummet får högre positiva svar 

i enkäten, visar det sig. 

Skolorna kommer fram till att samtalen med elev så att de känner sig delaktiga är viktiga och 

behöver beredas utrymme för . Stigande ålder kan och bör ge ökad möjlighet till delaktighet 

på annat sätt. 

Att elever ibland saknar klasskamrater i samma ålder är en annan utmaning. Att genomföra 

NP i åk 6 med en elev i skolan är egentligen en omöjlighet, åtminstone i de muntliga delarna. 

Här är lärarna uppfinningsrika och lösningsfokuserade, men det är en klar svårighet. 

Man kan utläsa i analyserna för de olika skolorna att lärarna är medvetna om och arbetar i 

olika grad med att utveckla undervisningen för att stimulera elever trots att det är 2, 3, 4 och 

upp till 6 årskurser i samma klassrum. 

Elevråd skedde på alla 4 skolor, enligt plan, 2 ggr per skola och termin. Vissa gånger digitalt. 

Då klassråd föregår elevråd så kommer inte så många frågor till mötet med rektor och elevråd. 

Det är oftast matfrågor och frågor om inköp. Svårt för elever i lägre åldrar att framföra och 

diskutera undervisningskvalitet och stimulans och måluppfyllelse. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde 
Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Eleverna känner att de är delaktiga och har 
möjlighet att påverka sitt skolarbete. Andel elever 
som känner delaktighet och har inflytande (fkl-åk 
1) 

77 % 95 % 81,05 % 

 Eleverna känner att de är delaktiga och har 
möjlighet att påverka sitt skolarbete. Andel elever 
som känner delaktighet och har inflytande (åk 2-
6). 

68 % 85 % 80 % 
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3.4 Skola och hem 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 

Under läsåret upplever pedagoger att man saknat de fysiska utvecklingssamtalen och 

möjligheten till föräldramöten i stor eller liten grupp. 

Man tycker ändå det i stort sett fungerat bättre än förväntat med digitala möten. Det 

framkommer att de föräldrar som varit svåra att få till fysiska möten även är svåra att få till 

digitala möten. Därför uppstår fortfarande det faktum att de föräldrar man bäst behöver 

utveckla samarbete med fortfarande är under utvecklingsbehov. 

Några skolors analys lyfter fram som positivt att man hållit skolavslutningar, lucia mm utan 

föräldrars närvaro. Dels har eleverna själva tyckt det varit mindre stress och mindre 

nervositet, men även lärarna har sett att eleverna varit lugnare. Lärares arbetsbörda inför, 

under och efter dessa evenemang har varit rimligare också. 

Samarbetet med hemmen kring läroplansmål, skolans värdegrundsarbete och elever 

skärmvanor, motionsvanor, sovvanor och kostvanor är faktorer som man istället vill och 

behöver använda tiden till ner man träffar föräldrar. Här eftersöks och önskas även högre 

delaktighet av elevhälsans gemensamma professioner i högre grad. 

Klagomål från föräldrar har inkommit gällande att föräldrar inte fått närvara vid avslutningar 

och även några synpunkter på sämre information via Schoolsoft från skolan till föräldrar. 

Samtliga klagomål omhändertagna och hanterade. 

Samarbete med elevhälsan har fungerat väl , mestadels via onlinemöten. 

Kommande läsår ska skolorna noga överväga vilka fysiska möten som är nödvändiga, vilken 

information som ska läggas ut på Schoolsoft och att i så god tid som möjligt informera om 

avslutningar och traditionella ceremonier av olika slag. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 
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3.5 Övergång och samverkan 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 

Förskola till förskoleklass: Skolorna är små och förskolorna ofta i samma lokaler eller i nära 

anslutning till skolan. Lärarna i skolan har oftast redan bekantat sig med barnen. Formella 

överlämningar har bokats under året, och samtliga skolor tycker att överlämningarna blir 

alltmer givande. I de fall elever med särskilda behov finns, har specialpedagog och även 

skolpsykolog kunnat delta. 

Åk 5 och 6 som ska en dag eller flyttas helt till annan skola: 

Här har överlämningar skett strukturerat och på planering av Svenstaviks skolas organisation. 

Här önskar södra skolorna att dokumentationsunderlag kunde komma som förfrågan i bättre 

tid innan lärarna slutar i juni. Detta så att man inte riskerar att lärare som slutar exempelvis 

inte hinner fylla i dokumenten. 

Södra skolorna har inte ännu samrått med Svenstaviks skola i denna fråga, men det kommer 

ske under nästa läsår för att förbättra för samtliga. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

3.6 Skolan och omvärlden 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 

Området följs inte upp i denna rapport. 

3.7 Bedömning och betyg 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 

Området följs inte upp i denna rapport. 

3.8 Rektorns ansvar 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 

Området följs inte upp i denna rapport. 
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3.9 Fritidshemmet 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 

Fritidshemmen i Rätan och Ljungdalen har helt varit inom ramen för utökad skoldag samt 

bedrivits inom ramen för förskolans arbetslag i Rätan och i Ljungdalen. 

I Åsarna har barnskötare samt lärare i skolan delat på uppdraget, men fritidshemmet har 

fungerat väl i egna lokaler och skrivit egen utvärdering och analys. 

I Klövsjö har fritidshemmets elevantal vuxit under året, samtidigt som viss sjukfrånvaro i 

arbetslaget inverkat på planering mm. Behörig fritidshemslärare flyttade under sommaren 

2021. Lokalerna börjar bli för små i Klövsjö för fritidshemmet- dock behöver man bättre 

nyttja skolans övriga utrymmen utomhus och inomhus- ett utvecklingsområde inför 

kommande läsår. 

Utvärdering och analys av måluppfyllelse för fritidshemmet finns inte detta år, men 

kommande år ska samtliga fritidshem fylla i och använda BRUK om inget annat 

mätinstrument kommer beslutas. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 
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3.10  Förutsättningar 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 

Skolorna har i olika omfattning haft obehöriga lärare pga både svårighet att rekrytera lärare i 

mu, slöjd mm, men även lärare som är legitimerade men saknar behörighet i vissa ämnen eller 

årskurser. För att stimulera lärare att utöka sina behörigheter skulle det behövas en specifik 

plan som även innefattar tillgång till vikarier för studietiden- en kostnadsfråga som inte kan 

bäras inom  enheternas ordinarie budget. 

Att för en liten skola med 1,5 till 2,5 årsarbetare i lärarbudget tillgodose behörighet i alla 

ämnen får viktas mot att eleverna skulle byta lärare eller ha inresande lärare i flera ämnen. 

Kontinuiteten för skoldagen och elevernas behov av trygghet och att få sina anpassningar 

tillgodosedda är en svår balansgång. För att rekrytera behöriga lärare, men även för att behålla 

de behöriga är det nödvändigt att kunna erbjuda en eller få enheter att arbeta vid men även en 

tillräckligt stor tjänst. Men om tjänsten innehåller för många ämnen där läraren är osäker eller 

ej legitimerad, så blir även det en arbetsbelastning för läraren såväl som en kvalitetsbrist för 

eleverna. Detta är det största dilemmat med att organisera en skola av god kvalitet med så få 

elever. 

Under läsåret har inget tillbud inkommit gällande god miljö för lärande inomhus, men 

utomhus har tillbud skett. Dessa har lett till åtgärder såsom förbättrade tillsynsrutiner och mer 

styrda rastaktiviteter. I vissa fall ändrade scheman för att slippa konflikter om lek-ytor, 

leksaker etc. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde 
Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Andel legitimerade lärare Fkl ska öka från 
föregående år 

81 % 100 % 81 % 

 Andel legitimerade lärare åk 1-3 ska öka från 
föregående år 

83 % 95 % 87,37 % 

 Andel legitimerade lärare i åk 4-6 ska öka från 
föregående år 

74 % 78 % 94,87 % 

 Andel klasser som har legitimerade lärare för 
aktuell årskurs och ämne, åk 1-3 

55 % - - 

 Andel klasser som har legitimerade lärare för 
aktuell årskurs och ämne, åk 4-6 

56 % - - 
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3.11  Kompetensutveckling 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 

Zimmermans föreläsning var mycket uppskattad och man diskuterade i alla skolor samt följde 

upp och hade olika aktiviteter och tog in pojkars behov av tex språkutvecklande arbetssätt för 

bättre kommunikation. 

 Ämnesträff i engelska blev en mycket bra och kommunikativ dag för 11 lärare i södra 

skolorna. Samtliga 4 skolor representerade i en fysisk träff under ht 2020. Det resulterade i 

mer talad engelska under lektioner och lärarna anser sig fått en bra "kick" av detta och de har i 

högre grad använt det engelska språket under lektionerna med elever. Ny ämnesträff i en v 

44 2021 är planerad för att inte tappa tråden och se var vi är idag. 

Under lektionsbesök (även om de varit få under pandemin) och under medarbetarsamtal har 

jag som rektor följt upp detta och kan konstatera att det skett en utveckling. Träffen skall vara 

årligt återkommande har flera av lärarna önskat. Vi skulle ha haft en halv dags uppföljning i 

junidagarna 2021, men maa restriktioner i pandemin så ställdes detta in. 

Detta kommer skolorna även detta år att följa och även arbeta vidare med. 

Kompetensutvecklingen under kommande läsår behöver fokusera kring undervisning i B-form 

på kvalitativt sätt och genom elevernas behov av stöd och stimulans, delaktighet och 

nyfikenhet. 

Att fortsätta IT-utveckling och läromedel som stöttar b-formen är avgörande tror några, och 

vissa känner att den kontakt man får genom lärar-elevundervisning är avgörande för vissa 

elever och särskilt de yngsta. Att lämnas för mycket som elev till egeninlärning vid dator är 

inte bra ur ett bedömningsperspektiv heller. 

Fortbildning kring implementering av nya kursplaner ställdes in under vårterminen maa 

pandemin, men kommer återupptas 2021/22. Några hoppas på nya kunskaper även genom 

dessa träffar. Framförallt kollegiala, ämnesvisa, diskussioner efterfrågas nu när man inte haft 

samrättningen av NP heller. 

  

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde 
Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Lektioner som utvecklar kommunikationen i 
engelska. 

100 % 100 % 100 % 
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4 Sammanfattande analys, Kommande läsårs nulägesbeskrivning 

4.1 Nulägesbeskrivning 

Inför läsår 2021/2022 

Föregående läsårs prioriteringar, som gick att genomföra, har haft avsedd effekt och kommer 

att följas upp även nästkommande läsår. 

Det blir tydligt att eleverna i olika grad saknar stimulans och tillgång till kamrater/aktiviteter. 

Att detta kanske blivit extra påtagligt under ett år när privata sociala kontakter uteblivit kan 

vara en förklaring till att det diskuterats mer under detta år. 

Eleverna känner i stor utsträckning på skolorna att de får hjälp av sina lärare, att lärarna tar 

tag i problemen som uppkommer, att man känner sig trygg på skolan och trivs. 

Analysen i kunskaper följer föregående års trend- dvs att det som verkar vara oro i prognos 

framåt ändå "rättar till sig" under mellanstadiet. De flesta elever som tidiga år är 

rödmarkerade kommer upp till en grön nivå. Det man kan fundera över är varför få elever 

verkar kunna komma upp i betygen A och B i åk 6. Finns en försiktighet i att ge högre betyg? 

Behöver småskolorna föra mer diskussioner med mottagande högstadielärare? Tendens finns. 

och pratas om, att eleverna i de ämnen de har i Svenstaviks skola, ser ut att hålla en högre 

nivå än de ämnen som läses på hemmaskolan. Är f-6-lärarna för restriktiva? 

Gällande lärares utmaningar på små skolor så är det att planera sin undervisning i klassrum 

med spännvidd från den lilla förskoleklasseleven och upp till elev som ska klara NP i åk 3 och 

förberedas för mellanstadiet. Eller som i Ljungdalen-att nästan alla lektionspass ha elever från 

f-klass till åk 6. Även om man är mentor för mycket få elever, en lugn skolmiljö osv, så krävs 

enorm kunskap och planeringsarbete för att möte denna utmaning och utbildning, forskning 

eller annat finns torftigt att tillgå inom detta fält. Dessutom är de statliga mätinstrumenten och 

läroplaner mm inte utformade för att möte denna typ av skolor särskilt väl. 

Ämnesträff i Matte blev inställt med anledning av Pandemi och lärare som vikarierade för 

varandra vid frånvaro. Utveckla undervisning i B-form i Ma och En Ämnesträff i Engelska 

blev lyckad, men matteträff blev inte av. IT-dagar blev bra (2 tillfällen) Digitalisering och IT-

plan. 

Arbetet med hållbart yrkesliv och skolkultur, värdegrund mm (Skolcoachboken) påbörjades 

och arbetades med vid 2 tillfällen men ställdes in maa Pandemin men även eftersom det skulle 

planeras för implementering av nya läroplaner (som också ställdes in senare) 

Föreläsning av Zimmerman uppskattades och togs med i arbetet på skolorna under året i olika 

omfattning. 

Analysarbete med elevhälsans medarbetare i dec blev en uppskattad träff och gav goda 

underlag till analysen även i juni 

Ny handlingsplan för 2021-2022 kommer att innefatta följande  

• IT och digitalisering NP-digitalt läromedel 

• Mattefortbildning (Numicon utbildning, matteträffar stadievis) 

• Engelska och Svenska- stadievis träffar och sambedömning 

• Skolvis arbete med Skolcoachboken 

• Implementering av förändringar i läroplan och kursplaner (vt 22) 

• Analysträff dec och maj med elevhälsa och skolutvecklare. 

• Utbildning med elevhälsan gällande kränkningar mm 

• Samarbete med socialtjänsten. Samtliga skolor får utbildning i hur man gör 

orosanmälningar. 
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1 Inledning 
I Myrvikens skola finns ca 225 elever i årskurserna f-9, skolan har integrerade särskoleelever. 
Det finns ett fritidshem med ca 60 inskrivna elever. Skolan har ett fyrtiotal anställda lärare, 
fritidspedagoger, förskollärare, elevassistenter, specialpedagog och skoladministratör. 
Elevhälsans skolsköterska finns regelbundna tider på skolan, samt tillgång till skolpsykolog, 
skolkuratorer med regelbundenhet samt skolläkare någon gång per år. Det finns goda 
möjligheter till utevistelse i lättillgänglig natur och sportaktiviteter i nära anslutning till 
skolan. Skolan har ett aktivt Skol-IF som arrangerar olika verksamheter för eleverna. De har 
verksamhet på fritiden och under skoltid Skolgårdens alla aktiviteter gör att eleverna får ett 
rikt utbud på sina raster. Vilket gett den goda effekten att lärarna behöver lägga mindre tid på 
att reda ut konflikter som uppstått under rasterna. En av skolans utmaningar är att organisera 
upp undervisning för elever med NPF-diagnoser som inte deltar i sina ordinarie klasser. 
Hela läsåret har varit en utmaning för skolan och lärarna med pandemin. Att organisera 
fjärrundervisning varvat med närundervisning för först och främst högstadiets elever har 
krävts nya sätt att undervisa och planera eleverna undervisning. Skolan har haft viss 
fjärrundervisning större delen av vårterminen för årskurserna 7, 8 och 9. Utmaningen har 
inneburit att skolan har fått en mycket snabb kompetensutveckling vad gäller digitaliseringen 
för lärare. 
Periodvis har det på grund av pandemin varit väldigt många lärare och elever borta. Att hitta 
vikarier och lösa den arbetssituationen har varit krävande och tagit mycket tid i anspråk för 
rektorerna. Skolan har haft tre kortare arbetsplatsträffar per vecka för att snabbt kunna 
stämma av läget för pandemin, påminna om restriktioner och andra föreskrifter. Skolan har 
inte haft någon smitta bland personalen. 
Skolan har stor andel legitimerade lärare, dock inte i spanska, musik, ma/no och idrott. Skolan 
har en heltidsrektor och en biträdande rektor på 40 %, en specialpedagog samt ett tätt 
samarbete med elevhälsan. 
Insamlande av resultat: 

• Elevenkät med uppföljning 
• Betyg 
• Hälsosamtal 
• Antal kränkningsärenden 
• Antal frånvaroärenden 
• Vårdnadshavarenkät i åk 2, 5 och 8. 
• Läs-och skrivgarantin; hitta matematiken och Hitta språket i förskoleklass. 
• Bedömningsstöd åk 1-2 och ht åk 3 
• Nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9. 
• DLS (svenska läsförståelse, stavning ) åk 4, 5, 7 och 8 
• Diamant ( matematik) i årskurserna 4 och 5. 
• Bravkod åk 1-6, åk 7 samt de elever med behov åk 8 och 9. 
• "Tal och räkning" screening åk 6 och 7. (McIntoshs taluppfattningstest). 
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2 Uppföljning närvaro skola 
Antal elever som haft mer än 25% frånvaro 

 Stadie HT pojkar VT Pojkar Totalt antal 
pojkar 20/21 HT Flickor VT Flickor Totalt antal 

flickor 20/21 

       

F-3 2 4 6   0 

4-6   0 2 2 4 

7-9 6 2 8 9 7 16 

Närvaron har under läsåret varit med som en stående punkt på arbetslagens dagordning och 
där de regelbundet följts upp alla elever med en frånvaro över 25 %. All närvaro registreras i 
Schoolsoft. 
Av de elever som är med i statistiken över frånvaron är det 10 elever sammanlagt varav 8 
flickor på 7–9, en pojke på 7–9 och en pojke på F-3 som återkommer under hela läsåret. 
Frånvaron mellan pojkar och flickor skiljer sig åt eftersom det är flera flickor än pojkar som 
är frånvarande. Generellt finns hälsoskäl med psykiska problem eller operationer med i 
bilden. Problemet med att skolan har elever på högstadiet som tenderar att vara hemma vid 
sociala bekymmer finns kvar trots insatta åtgärder och samarbete med vårdnadshavare och 
andra instanser. De sociala medierna påverkar eleverna mer än vi upplever att 
vårdnadshavarna många gånger förstår eftersom de inte följer rutiner och kommer till sängs 
på kvällarna. Följden blir stora sociala problem och svårigheter att nå kunskapsmålen. 
Skolan kan se att fler elever på skolan har haft en större frånvaro (även om den inte nått 25 %) 
och att det hänger samman med restriktionerna för pandemin. Årskurserna 7–9 hade under 
vårterminen ett större antal elever med en högre frånvaro än 25 %. 
Frånvaro/närvaro följs upp på arbetslagsträffar var fjärde vecka då man går igenom andelen 
anmäld och oanmäld frånvaro och kända orsaker till denna. Kurator gör hembesök vilket är en 
av de sårbarare punkterna i Närvaroplanen eftersom det kan bli svårt att hinna med och drar ut 
på tiden i vissa fall. I analysen konstaterar lärarna att det har varit en framgångsfaktor som 
kan utvecklas ytterligare att medvetandegöra vårdnadshavarna tidigt vid skolstart om de regler 
skolan har att följa när det gäller närvaron. Lärarna är väl medvetna om att de behöver ta 
kontakt med hemmet så snart frånvaron ökar för att ta reda på orsakerna bakom, skolsyster 
har även hon kontaktat vårdnadshavare i förkommande fall samt haft uppföljande träffar. 
Klasslärarsystemet, dvs. ett begränsat antal lärare för eleverna, verkar främja närvaro eftersom 
de har eleven under större delen av dagarna och kan snabbare agera och reagera vid stor 
frånvaro, eller när de börjar se tendenser till en ökad frånvaro. 
Eleverna har till stor del följt rekommendationerna från FHM och varit hemma vid minsta 
symptom. Det har förekommit att eleverna har blivit hemskickade med förkylningssymptom.  

2.1 Analys och åtgärder 
Under året 20–21 har det varit svårt att kunna göra fördjupade analyser och skilja på frånvaro 
av olika slag eftersom skolan och eleverna har följt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och stannat hemma vid minsta sjukdomssymptom. Lärarna har varit 
uppmärksamma på och skickat hem de elever som kommit till skolan ändå för att undvika 
smittspridning. Därför har arbetet med att följa Närvaroplanen haltat i några fall där eleverna 
har kommit i över 25% frånvaro men de eleverna kommer under höstterminen att fortsätta 
uppmärksammas kontinuerligt. Inför kommande läsår fortsätter förstelärarna att driva arbetet 
med närvaron i arbetslagen för att förbereda inför EHT då eleverna tas upp tillsammans med 
elevhälsan, rektor och specialpedagog. 
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3 Utvärdering mål och läroplansområden 

3.1 Normer och värden 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 

 Stadie Antal kränkningar 
HT Kommentar Antal kränkningar 

VT Kommentar 

F-3 13 Alla åtgärder är 
utförda. 

5 Alla åtgärder är 
utförda 

4-6 0 Alla åtgärder är 
utförda 

  

7-9 3 Alla åtgärder är 
utförda 

1 Alla åtgärder är 
utförda 

Fritids 1 Åtgärd utförd   

     

Med tanke på de incidenter som rapporteras kan skolan se att det finns en osäkerhet kring 
olika begrepp som finns i planen och att det är svårt att dra gränsen mellan våld, hot, 
kränkning och elever som är utåtagerande. Osäkerhet finns också kring när man ska kryssa att 
det pågår en utredning enligt planen mot kränkande behandling så det kan finnas en viss 
överrapportering i några fall. I några fall finns en viss underrapportering där eleven trots 
insatser fortsätter utsätta andra för fysiska och psykiska handlingar. Rektor planerar en 
ytterligare genomgång av planen och begreppen under höstterminens början. Skolan funderar 
huruvida det skall anmälas mer till arbetsmiljöverket när våld och hot förekommer i 
incidenterna. 
Enligt den rapportering som är gjord ser det ut som att kränkningar har minskat vilket till viss 
del stämmer då det är färre konflikter på rasterna. Men det skulle egentligen ha rapporterats 
mer kring de elever som skolan redan har satt in åtgärder kring. Skolan har i de fallen av olika 
anledningar inte nått fram insatserna eftersom det tar lång tid att förändra beteende och 
mående. Berörda pedagoger har själva hand om mer detaljerad dokumentation kring de 
eleverna. 
Rastaktiviteterna och PAX har bidragit till att konflikterna har blivit färre och lärarna behöver 
inte lägga lika mycket tid till konfliktlösning som innan. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner sig 
trygga (fkl-åk 1)  ska öka från föregående år är ett 
delmål. 

70 % 80 % 87,5 % 

Kommentar vt 2020/2021 
 
Glädjande nog skolan skolan konstaterat att måluppfyllelsen har ökat. Skolan kan se en direkt koppling mellan 
de stora utbudet av rastaktiviteter ute på raster gör att det blir färre konflikter och eleverna känner sig tryggare. 
Skolan genomförde samma fråga till eleverna under vårterminen och där bekräftas att måluppfyllelsen ökat.. 
Lärarna menar att de också ser ett samband mellan när enkäten genomförs, första omgången är eleverna nya 
på skolan, andra omgången har det blivit mer "hemmastadda", känner till skolans rutiner och andra elever och 
personal. 
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Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner sig 
trygga (åk 2-6) ska öka från föregående år är ett 
delmål. 

81% 91%  

Kommentar vt 2020/2021 
Egen uppföljning vt 2021 

 Trygghet och studiero 81 %   

Kommentar Läsår 2020/2021 
Ovanstående data är för åk 2-6 
Fkl-åk 1: flickor: 100%, pojkar: 100%, totalt: 100% 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner sig 
trygga (åk 7-9)  ska öka från föregående år är ett 
delmål. 

79 % 89 % 88,76 % 

3.2 Kunskaper 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Kartläggning förskoleklass 
I förskoleklass är det obligatoriskt att på höstterminen genomföra kartläggningsmaterialen 
Hitta språket och Hitta matematiken. Materialet används för att stödja läraren i att tidigt 
identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska 
uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan. Om läraren, observerar indikation på att en elev 
behöver stöd i sitt lärande, görs en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling i 
samråd med specialpedagogisk kompetens. Syftet med en särskild bedömning är att avgöra 
om extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen behöver sättas in. 
I nedanstående sammanställning framkommer hur stor andel av de kartlagda eleverna som 
genom kartläggningsmaterialet indikerat på att inte nå kunskapskraven senare i skolgången. 
Sammanställningen visar även andelen av de elever som indikerat som det utförts en särskild 
bedömning på, men också andel av dessa som befaras inte nå kunskapskraven i åk 1 (svenska) 
och/eller åk 3 (svenska och matematik). 

Hitta matematiken Fkl Antal kartlagda elever 

Indikation 15% 20 

Särskild bedömning 100% 3 

Befara åk 3 0% 3 

 Hitta språket Fkl Antal kartlagda elever 

Indikation 15% 20 

Särskild bedömning 100% 3 

Befara åk 1 100% 3 

Befara åk 3 0% 3 

Kunskapskartläggning i åk 1-5 
Kunskapskartläggningen i åk 1 följer upp de godtagbara kunskaper som eleverna ska ha visat 
i läsförståelse i slutet av åk 1. I kunskapskartläggningen för eleverna i åk 1 och åk 2 genomför 
lärarna även en kartläggning av elevernas kunskaper och gör en prognos var eleverna kommer 
att befinna sig i åk 3 för de ämnen som eleverna haft undervisning i och som det finns 
kunskapskrav i för åk 3. Prognosen utgår från kategorierna otillräckliga kunskaper, 
godtagbara kunskaper samt mer än godtagbara kunskaper. På motsvarande sätt gör lärarna en 
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prognos för de ämnen som har kunskapskrav i åk 6 för eleverna i åk 1 och åk 2. 
För eleverna i åk 3 gör lärarna en bedömning för de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 och 
en prognos mot de ämnen som istället har kunskapskrav i åk 6. På motsvarande sätt gör 
lärarna en prognos för eleverna i åk 4 och åk 5 för kunskapskraven i åk 6. Elever som går i 
grundsärskola och som är integrerade ingår ej i nedanstående resultat. 

 
.. anger färre än 10 elever 

 

 
Betyg åk 6-9, andel godkända samt genomsnittliga meritvärden 
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Få elever i Hackås åk 6, gör att resultaten redovisas områdesvis. 

 

 

44



Myrviken F-9, Kvalitetsrapport 9(23)

 

 

45



Myrviken F-9, Kvalitetsrapport 10(23)

 

 

46



Myrviken F-9, Kvalitetsrapport 11(23)

 

 

 
Analys och utvecklingsbehov 20/21 
Framgångsfaktorer F-6 sammanfattning: Rörelsesatsningen, tidiga stödinsatser, tydliga ramar, 
struktur och rörelseavbrott, att eleverna i F-4 är vana vid PAX, SVA, modellering, auditiva 
inslag, skolmotiverade flickor som för gruppen framåt, rastaktiviteter, lässatsningar. Vidare 
ser man dubbla pedagoger, resurs från fritids i fsk -klass, att följa sin klass i flera år, bra 
digitala verktyg, gruppstärkande dramaövningar och sammanhållen undervisning som 
framgångsfaktorer. Ämnesöverskridande tema - (SKUA), läromedel där eleverna kan jobba 
självständigt i, rörelsepauser, delat klassföreståndarskap är positivt. 
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Läsa-skriva-räknagarantin: Myrvikens skola har genomfört " Hitta Matematiken" och "Hitta 
svenskan" i förskoleklassen sedan 2019. Användandet av Skolverkets material gör att man 
lättare får syn på elevernas förmågor i svenska och matematik. Det ger en bra grund till den 
kunskapsbedömning man gör huruvida eleven kommer att nå målen i slutet av åk 3 och vilka 
stödbehov som finns. Vårdnadshavarna har informerats vid terminsstart att garantin finns. 
Specialpedagog har funnits behjälplig för förskollärarna vid inläsning av materialet, som stöd 
vid genomförandet, analysarbetet och överföringarna till mottagande lärare. Eleverna har 
under åk 1 fått del av specialpedagogisk resurs i matematik och svenska. Det är viktigt att 
fortsätta dialogen specialpedagog - lärare samt ta del av aktuell forskning för att ta reda vilka 
insatser som behövs samt hur man kan lägga upp undervisningen i svenska och matematik så 
att eleverna kan tillgodogöra sig den på bästa sätt. Ett mål för skolan är att jobba mot den 
antipluggkultur som råder. Ämneskonferenser i matematik och arbete med läsförståelsen 
behöver finnas med i årshjulet. 
Framgångsfaktorer 7-9: Beting, tydlighet och ramar, direkt respons, modellerande. Samma 
person som resurs i klassen eller ämnet. Tvålärarsystem i vissa grupper och ämnen har varit 
en vinst liksom att jobba med "läxor" på lektionstid. 
Utvecklingsbehov F-9 
Det är viktigt att skolan fortsätter arbeta för att få en god arbetsmiljö och studiero genom ett 
tydligt ledarskap och tydlig lektionsstruktur samt arbetsordning för uppgiften. Eftersom det 
har visat sig svårare för pojkarna att ta till sig kunskaper och hitta motivation till studier och ta 
ett ökat eget ansvar utifrån sin ålder, behöver skolan fortsätta arbeta med att hitta 
anpassningar, lämpligt material och undervisningsmetoder som gynnar pojkar. Lärarna 
behöver utgå mer från elevernas intressen och lärstilar i sina planeringar och variera 
lektionsinnehållet vad det gäller omfattning och kravnivå. Planeringarna behöver vara ett 
användbart verktyg för eleverna på olika nivåer. Texter i olika ämnen upplevs ofta som svåra 
att läsa igenom och förstå av eleverna och de har enligt det skolan upplever kort uthållighet 
för att orka och vilja ta sig igenom de mer komplexa texterna. Alla behöver jobba mer med 
grunderna i språket. (ex skrivskriftspråk, handstil, grammatik,ordförståelse). I matematik är 
det önskvärt att hinna med praktisk matematik. Visa eleverna på bra studieteknik och jobba 
kring flickors och pojkars lärande. (Zimmerman). Kollegialt lärande. Anställa ytterligare 
specialpedagog och organisera arbetet så att specialpedagogerna blir mer tillgängliga. Starta 
upp en studiegård dit elever med behov får komma och jobba i lugn och ro med vuxenstöd. 
Pandemin 
F-6: Det har varit mer uteverksamhet på idrottslektionerna främst. Man har samarbetat mindre 
mellan klasserna. En mellanstadieklass delades under en period i två för att minska antalet 
elever i rummen under den tid som högstadiet hade distansundervisning/fjärrundervisning. 
Det har varit färre kamratstärkande övningar som har ställts in eller modifierats till det sämre. 
Det har varit svårare att planer och genomföra moment. Resurslärare har roterat mer än vad 
som är vanligt. Friluftsdagarna har ställts in. Inget samarbete skolor emellan. Några klasser 
har ätit i klassrummet. 
7-9: Dubbelarbete i planering, genomgångar och genomförandet av lektioner med de elever 
som finns i skolan samtidigt som man har delar av klassen/ klasser kvar i hemmet. Att hitta 
uppgifter för distansundervisningen har inte varit svårt, däremot att bedöma resultaten och ge 
den hjälp eleverna behöver på ett effektivt och pedagogiskt sätt. Det har varit bra för de elever 
som har haft behov att få komma till skolan och arbeta i stället för att sitta hemma. 
Högstadiets elever har svarat på en kommungemensam enkät att de tycker att det har varit 
lättare att jobba hemifrån medan andra säger att det störts av familjen hemma och upplever att 
det är svårare att få bra hjälp av läraren när de jobbar via länk. De har också saknat sina 
arbetskamrater. Eleverna ber inte lika mycket om hjälp under Teams-möten som de gör i 
klassrummen. 
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F-9: Att hålla avstånd har varit mycket svårt i korridorer och i klassrummen även om man har 
försökt dra isär bord och stolar. Pedagogerna upplever att det är svårt att ge hjälp vid bänkarna 
när man samtidigt ska hålla distans. 
Pojkar och flickors lärande 
Generellt så har föreläsningen av Zimmerman gjort att pedagogerna har börjat fundera kring 
varför det ser ut som gör bland våra elever. Innehållet i föreläsningen har inte fått skolan att 
göra några större medvetna förändringar men den har skapat en medvetenhet att vi bör hitta 
aktiviteter och åtgärder som kan motverka denna kultur. Sämre resultat hos pojkar ser ut att 
bero på denna antipluggkultur medan flickornas lägre betyg hänger mer samman med psykisk 
ohälsa. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Alla elever i åk 3 som deltagit i alla delprov i 
ämnesprovet i matematik klarar kraven för 
godkänt. Målvärde 100%. Målvärde BSC ska ses 
som ett delmål. 

19 % 70 % 27,14 % 

Kommentar Läsår 2020/2021 
16 elever som genomfört alla delprov. För få elever för att redovisa per kön. 
 

 Alla elever i åk 3 som deltagit i alla delprov i 
ämnesprovet i svenska klarar kraven för godkänt. 
Målvärde 100%. Målvärde BSC ska ses som ett 
delmål. 

57 % 80 % 71,25 % 

Kommentar Läsår 2020/2021 
14 elever som genomfört alla delprov. För få elever för att redovisa per kön. 
 

 Alla elever når minst betyget E i åk 9 i 
grundskolans alla ämnen. Målvärde 100% i enligt 
skollagens krav. Målvärde BSC ska ses som 
delmål. 

85 % 80 % 106,25 % 

 Alla elever når minst betyget E i åk sex i 
matematik. Målvärde 100% i enligt skollagens 
krav. Målvärde BSC ska ses som delmål. Andelen 
elever som når minst betyget E i år sex i 
matematik ska öka från föregående år 

93 % 95 % 97,89 % 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner 
stimulans (åk 2-6) ska öka från föregående år är 
ett delmål. 

57 % 90 % 63,33 % 

 Alla elever når minst betyget E i åk sex i 
svenska. Målvärde 100% i enligt skollagens krav. 
Målvärde BSC ska ses som delmål. Andel elever 
som når minst betyget E i åk sex i svenska ska 
öka från föregående år. 

86 % 89 % 96,63 % 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner 
stimulans (åk 7-9) ska öka från föregående år är 
ett delmål. 

42 % 70 % 60 % 
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3.3 Elevernas ansvar och inflytande 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Elevernas möjligheter till ansvar och inflytande tillgodoses enligt läroplanens intentioner. En 
utmaning är att lyckas förklara för eleverna i vilken omfattning och form inflytandet kan ske, i 
många fall förväntar sig eleverna något helt annat än det läroplanen beskriver. Resultatet från 
elevenkäten visade att eleverna har flera forum där de ges möjlighet till ansvar och inflytande, 
I klassråd, elevråd och Skol-IF och via skyddsombuden kan eleverna påverka. Trots detta 
visar elevenkäten att en liten andel fortfarande upplever brister gällande möjlighet till 
delaktighet. 
Elevernas enkät som gjordes efter distansundervisningen visade att de överlag var nöjda, men 
möjlighet till inflytande begränsades under pandemin.  Pandemin har inneburit en hel del 
begränsningar men trots detta har elever som behövde närundervisning i mycket stor 
utsträckning också fått det.  Arbetet med utveckling av elevinflytande och elevansvar är i 
frotsatt behov av utveckling. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Eleverna känner att de är delaktiga och har 
möjlighet att påverka sitt skolarbete. Andel elever 
som känner delaktighet och har inflytande (fkl-åk 
1) 

94 % 95 % 98,95 % 

 Eleverna känner att de är delaktiga och har 
möjlighet att påverka sitt skolarbete. Andel elever 
som känner delaktighet och har inflytande (åk 2-
6). 

56 % 85 % 65,88 % 

 Eleverna känner att de är delaktiga och har 
möjlighet att påverka sitt skolarbete. Andel elever 
som känner delaktighet och har inflytande (åk 7-9) 

56 % 85 % 65,88 % 
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3.4 Skola och hem 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
All information till vårdnadshavare lägger lärare och rektorer på Schoolsoft. Där kan också 
vårdnadshavare ta del av planeringar, infobrev, omdömen och frånvaro. Ledningsgruppen har 
informerat vårdnadshavarna kring våra mål, pandemin nuläge och skolans utveckling och 
organisation i stort. 
Föräldramöten har enbart förskoleklassen haft, som skedde utomhus och presenterade 
förskole- och fritidsverksamheterna, rastaktiviteterna och Läsa-skriva -räkna garantin. F-6 
anser att man ska kunnat ha möten även digitalt men både fritids och skolan saknar i längden 
den fysiska kontakten med vårdnadshavarna. Skolan har under tidigare läsår haft olika 
inriktningar och teman på föräldramötena vilket har utgått pga pandemin. Ett utvecklingsmål 
för nästa läsår är att vidareutveckla samarbetet mellan hem och skola bland annat genom 
tematräffar med inriktning mat, sömn, vikt, sociala medier, psykisk ohälsa i samarbete med 
Elevhälsan i kommunen. 
Utvecklingssamtal till alla vårdnadshavare har skett två ggr/läsår via länk vilket har fungerat 
bra enligt lärare och vårdnadshavarna. Uppslutningen har varit mycket god även där. 
Möjligheten att få med även de vårdnadshavarna som bor på annan ort har blivit bättre och det 
har varit lätt att boka in mötestider via kalendern eftersom vårdnadshavarna inte behöver ta 
sig till skolan. Även pedagogerna har kunnat göra sina samtal hemifrån vid behov pga. 
restriktionerna. I årskurserna 6 och 7 har eleverna själva fått hålla i sitt utvecklingssamtal där 
eleven får hälsa välkommen till mötet som handlar om deras trivsel i skolan, sitt lärande och 
berätta vilka förmågor/områden som behöver utvecklas. Det var ett uppskattat inslag bland 
elever och vårdnadshavarna. 
Klasslärarna samt mentorerna skickar kontinuerligt ut infobrev, frekvensen ser olika ut 
beroende på stadie och ämne. Man använder sig ofta av sms, mejl och många telefonkontakter 
för att nå vårdnadshavarna i enskilda elevärenden vilket lärarna tycker gynnar eleverna. 
Snabba återkopplingar ger bättre resultat och gensvar. 
Skolan startade upp ett föräldraråd som hann mötas några gånger innan pandemin kom, sedan 
läsåret 2019/20 har det inte varit några föräldraråd. Skolan har funderingar om föräldraråd är 
den bästa formen för samarbete eftersom det kan bli ett forum där de som är med talar i sin 
egen sak i stället för att representera alla föräldrarna. Det kan vara ett gott forum där 
skolfrågor såsom läxor, trivsel, gemensamt förhållningssätt diskuteras. Skolan planerar inför 
framtiden att ha tematiska inriktningar på mötena, såsom skollag, inflytande och gå igenom 
hur verksamheten kan utvecklas i samverkan med vårdnadshavarna. Ett viktigt mål är att 
tillsammans med dem försöka öka studiemotivationen för alla elever som dras med i den 
antipluggkultur som råder inom vissa grupper på skolan. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 
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3.5 Övergång och samverkan 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 

3.6 Skolan och omvärlden 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 

3.7 Bedömning och betyg 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 

3.8 Rektorns ansvar 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 
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3.9 Fritidshemmet  

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Fritidshemmet har ca 60 inskrivna elever och har öppet mellan 06.00 - 18.00. Det är tre 
pedagoger som har huvudansvar för fritidshemmets eftermiddagsverksamhet och sköter 
planering, utvärdering, föräldrakontakter, stängningar och rastaktiviteter. Annan personal som 
resurser och skolans förskollärare arbetar också i verksamheten samt går in på 
öppningstiderna samt under skolloven. Fritids har under det här året varit i nya lokaler för att 
ge plats till Lägdans förskolas femårsgrupp. Det blev mycket arbete med att ställa i ordning 
lokalerna på ett välkomnande och fungerande. Det tog tid innan inventarierna, gardinerna och 
ljudplattorna var på plats i bibliotekets gamla lokaler. Inför läsåret 21–22 är en flytt tillbaka 
till de förra lokalerna inplanerad vilket går i linje med pedagogernas önskemål. 
Myrvikens skolas organisation har under läsåret haft två utbildade fritidslärare och en 
barnskötare anställda samt ny rektor på plats för att öka kvaliteten. Det har ökat möjligheten 
för fritidslärarna att bli mer delaktiga i skolans kvalitetsarbete än tidigare. Det har skapats tid 
för dem att delta i EHT, EHM kring enskilda elever, i handledning med skolkuratorn och 
skolpsykologen och på arbetslagsmöten inom F-6 för att lyfta deras viktiga roll i 
verksamheten och skapa samsyn. För elevernas del är det gynnsamt att alla de vuxna de möter 
under sin skoldag har ett likvärdigt förhållningssätt. 
Det har genomförts planerade träffar med dagordning tillsammans med rektor en gång i 
veckan där läroplansmålen har synliggjorts. Pedagogerna på fritidshemmet har inlett arbete 
med att följa FRIPP, en pedagogisk planerings- och analysmall för fritidsaktiviteter som 
bygger på läroplansmålen både på lång sikt och för kortare aktiviteter. Rubrikerna är "Vilka 
förmågor som ska utvecklas, Centralt innehåll, Nuläge/aktivitet, Uppföljning/dokumentation." 
Elevärenden har tagit en stor del av tiden eftersom skolan har många elever med särskilda 
behov och olika typer av anpassningar att ta hänsyn till. Den ökade planeringstiden och det 
arbete för att skapa bättre förutsättningar för pedagogerna som skett har gett bättre lärmiljö på 
fritidshemmet. Bland annat ändrades schemat för personalen, så det alltid är samma personal 
som arbetar på eftermiddagarna. Öppningarna på fritidshemmet sköts av personal som arbetar 
under skoltid, vilket gör att användandet av personalens timmar används bättre mot 
verksamhetens och elevernas behov. Detta skapar kontinuitet och trygghet för eleverna på 
fritidshemmet. Under årets pandemi har inte föräldrarna kunnat komma in på fritids. Detta har 
påverkat den spontana kontakt som brukar bli mellan fritids och hemmet eftersom eleverna 
går själva till och från vårdnadshavarna. Det har man löst genom att skicka sms och ringa. 
Planering skickas hem via Schoolsoft. 
På fritidshemmet har man hållit fritidsråd för att eleverna ska få öva på demokrati. Elevernas 
åsikter tillsammans med personalens kartläggningar kommer ge underlag för vilka 
fokusområden fritidshemmet ska ha under kommande läsår. Under året har det varit 
personalförändringar då en av de legitimerade fritidslärarna valde att återvända till en annan 
kommun. En dramapedagog är anställd inför nästa år då skolan ser ett behov av att arbeta 
vidare med estetiska inslag. Detta har framkommit i elevenkäterna att skolan behöver ha ett 
komplement till idrotten. 
Det är viktigt för fritidslärarna i området att tillsammans med rektorerna föra ut information 
om vad fritids arbetar med och delge varandra och utbyta erfarenheter och kunskap. En dag 
under novemberlovet bjöd man in Hackås fritidslärare för att gemensamt delta i en föreläsning 
på länsnivå kring NPF-elever och fritidshemmen där bl a Elevhälsan i Östersund var 
representerad. (Fritidshemsmässan Östersund via länk.) 
Rasten är en stor del av elevernas skoldag men det finns inga tydliga riktlinjer för vad rasten 
faktisk ska innehålla. Myrvikens skola och fritidshem har en målsättning att främja elevers 
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sociala utveckling och fysiska aktivitet. En av aktiviteterna var SISU-satsning där en av 
fritidslärarna har varit ansvarig tillsammans med en lärare från 1–6. Målet är grundat på de 
tidigare erfarenheterna som lärarna har av konflikter och otrygga elever med konfliktlösning 
under för stor del av lektionstiden. Under läsåret 20–21 har tryggheten ökat och konflikterna 
minskat enligt lärarna. Skolan genomförde en ny mätning på samma frågor under 
vårterminen. 
Rastboden, som kallas Lekplaneten, har utvecklats utifrån målen att ge eleverna möjligheter 
till demokratiska och inkluderande raster. Den sociala utvecklingen främjas genom 
gemenskap, vuxennärvaro och demokratiskt förhållningsätt. Den fysiska aktiviteten främst 
genom rörelseglädje, varierande aktivitetsutbud samt frivilligt deltagande. Lekplaneten har 
varit flitigt använd av eleverna som får låna material där under ansvar på rasterna. Rasterna 
har utvärderats av skolans och fritidshemmets pedagoger och det har visat sig att eleverna har 
mycket att roa sig med på rasterna och man har märkt att konflikterna har minskat. De 
vuxenstyrda rastaktiviteterna på lunchrasten utvecklades och analyserades under hela läsåret. 
För att få en större trygghet under lunchrasterna är samma personal från fritidshemmet ute alla 
lunchraster och det är också den personalen som leder rastaktiviteterna. Skolan har konstaterat 
att det är ett framgångsfaktorer att ha aktiviteten återkommande vid flera tillfällen. 
Fritidshemmets personal lyckas locka med även de mer osäkra eleverna som behöver betrakta 
leken på avstånd till att börja med. Under vintermånaderna december till mars ändrades 
utlåningen till vinteraktiviteter som skridskor, skidor, madrass, pulka, snowracer, byggen av 
snökojor mm. På klassråden finns rasterna med som en punkt och det har framkommit att 
eleverna är positiva till Lekplaneten och rastaktiviteterna. För att öka inflytande och ansvar 
för eleverna så deltar de i arbetet i Lekplaneten genom att ansvara för utlåning och inlämning 
av lekmaterial. Pedagogerna gör en tydlig planering över aktiviteterna som de hänger upp på 
olika ställen som eleverna kan läsa i förväg. Skolan har köpt in Widgit för att kunna göra 
tydliga scheman med bildstöd. 
Fritidshemmets personal ingår på ett mycket naturligt sätt i skolans värdegrundsarbete för att 
skapa arbetsro, lugn och trygghet och är väl kända för eleverna på skolan. 
Utvecklingsmål: Fripp-mallen, bli säkrare på hur man planerar med stöd av mallen på ett 
naturligt sätt utifrån läroplanen. Fortsätta skapa trygghet med SISU-satsning och 
rastaktivitet/rastbod, vilket förhoppningsvis ökar elevernas inlärning och studiero. En önskan 
är att få in mer dans, teater och kultur i verksamheten vilket ser ut att kunna bli verklighet 
eftersom skolan har anställt en utbildad dramapedagog. 

Måluppfyllelse 

 Området har god kvalitet 
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3.10  Förutsättningar 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Pandemin 
Tryggheten mellan olika elevgrupper kan ha påverkats periodvis eftersom skolan inte har 
kunnat ha inskolning mellan olika stadier. Storsjung, trivseldagar och gemensamma 
temadagarna inför jul och påsk har också ställts in. Kontakten skola - hem har varit via 
telefon, länk, sms eller mejl samt Schoolsoft. Föräldrarna har uppskattat att kunna ha samtal 
via länk men kan samtidigt uttrycka att de önskar hälsa på i skolan. Fritidseleverna har inte 
blivit lämnade och hämtade som de brukar utan får själva gå till och från hemmet eller en 
väntande vårdnadshavare i bil utanför byggnaden. Skolan har haft stor frånvaro bland 
pedagogerna på grund av restriktionerna vilka har ersatts av befintlig och känd personal. 
orsakar extra arbete för de pedagoger som måste låsa upp dörrar till kollegornas grupper eller 
ha en extra beredskap och planering för flera grupper än sina egna. Skolan tillsatte en rastvärd 
under en period för att möta upp elevernas behov av vuxenkontakt under rasterna i 
korridorerna. 
F-6: Det har varit fler lektioner utomhus på idrottslektionerna och det har samarbetats mindre 
mellan klasserna. En mellanstadieklass delades under en period i två grupper för att minska 
antalet elever i rummen under den tid som högstadiet hade 
distansundervisning/fjärrundervisning. Det har varit färre kamratstärkande övningar som har 
ställts in eller modifierats till det sämre. Det har varit svårare att planera och genomföra 
moment. Resurslärare har roterat mer än vad som är vanligt. Friluftsdagarna har ställts in. 
Inget samarbete skolor emellan. Några klasser har ätit i klassrummet. 
7-9: Pandemin har inneburit dubbelarbete i planering, genomgångar och genomförandet av 
lektioner med de elever som finns i skolan samtidigt som man har delar av klassen/ klasser 
kvar i hemmet. Att hitta uppgifter för distansundervisningen har inte varit svårt, däremot att 
bedöma resultaten och ge den hjälp eleverna behöver på ett effektivt och pedagogiskt sätt. Det 
har varit bra för de elever som har haft behov att få komma till skolan och arbeta i stället för 
att sitta hemma. Några elever har svarat på en enkät att de tycker att det har varit lättare att 
jobba hemifrån medan andra säger att det störts av familjen hemma och upplever att det är 
svårare att få bra hjälp av läraren när de jobbar via länk. De har också saknat sina 
arbetskamrater. Eleverna ber inte lika mycket om hjälp under Teams-möten som de gör i 
klassrummen. 
F-9: Att hålla avstånd har varit mycket svårt i korridorer och i klassrummen även om man har 
försökt dra isär bord och stolar. Pedagogerna upplever att det är svårt att ge hjälp vid bänkarna 
när man samtidigt ska hålla distans. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Andel legitimerade lärare Fkl ska öka från 
föregående år 

100 % 100 % 100 % 

 Andel legitimerade lärare åk 1-3 ska öka från 
föregående år 

44 % 75 % 58,67 % 

 Andel legitimerade lärare i åk 4-6 ska öka från 
föregående år 

96 % 89 % 107,87 % 
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Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Andel legitimerade lärare åk 7-9 ska öka från 
föregående år 

75 % 81 % 92,59 % 

 Andel klasser som har legitimerade lärare för 
aktuell årskurs och ämne, åk 1-3 

39 % 68 % 57,35 % 

 Andel klasser som har legitimerade lärare för 
aktuell årskurs och ämne, åk 4-6 

82 % 63 % 130,16 % 

 Andel klasser som har legitimerade lärare för 
aktuell årskurs och ämne, åk 7-9 

68 % 71 % 95,77 % 
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3.11  Kompetensutveckling 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Kompetensutveckling: 
På grund av pandemin har kompetensutveckling inte kunnat genomföras som brukligt. 
Arbetslaget f-6 lärare och förskollärare har under läsåret fått utbildning i PAX vilket fem av 
lärarna är färdiga med. Specialpedagogen har samtidigt fått instruktörsutbildning som 
kommer att bli färdig i höst. Kommunens specialpedagoger har tillsammans med 
skolpsykologen fortbildat sig i CAS och PASS-modellen, ett sätt att kartlägga elevernas 
förmågor i förhållande till läroplansmålen. Förstelärarna har gått en ledarutbildning som ges 
av RUN "Att leda lärande och utveckling". Även rektorerna har varit delaktiga i viss mån. 
Som en kommungemensam insats har Elevhälsans personal, skolornas specialpedagoger och 
kommunens rektorer i samarbete med förvaltningen läst Petri Partanens bok "Att utveckla 
elevhälsa". Detta för att elevhälsans organisation och elevhälsoplan ska förbättras. 
VFU - handledare som har haft praktikant i idrott och hälsa har fått fortbildning för uppdraget. 
Fritidshemmets pedagoger deltog i Fritidshemsmässan i Östersund tillsammans med Hackås 
skola via länk. 
Tack vare pandemin har skolan höjt sin kompetensnivå i IT-kunnandet och digitala verktyg 
utvecklats. 
Inför kommande läsår har skolan ett samarbete med SPSM (specialpedagogiska 
skolmyndigheten) för att ge lärare fördjupade kunskaper kring NPF (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) samt språkstörningar samt handledning kring Studiegården. 
Handledning av skolpsykolog och kurator direkt till resurspersonerna har gett en 
kompetenshöjning kring NPF vad gäller strategier och metoder för att anpassa och hantera 
elevernas behov av ramar och förutsägbarhet. 
Ett behov inför framtiden är att fördjupa kunskaperna kring undervisningsupplägg och 
uppföljning i matematik. 
  

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 
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4 Sammanfattande analys 
Resultat för meritvärden i alla ämnen men främst matematik, engelska och svenska behöver 
höjas. Myrvikens skola och vår upptagningsskola Hackås och Kövra skolor har för avsikt att 
ta upp gemensamma ämneskonferenser igen eftersom lärarna behöver utbyta erfarenheter och 
få en röd tråd inom ämnena. Elevenkäten visade ett lite lägre resultat när det kommer till 
studiero och trygghet som skolan behöver fortsätta prioritera. Vid en uppföljning under 
vårterminen gjordes en uppföljning av trygghet och studiero som visade en förbättring utifrån 
att man har jobbat trygghetsskapande. 
Klassråd och elevråd ska genomföras regelbundet i alla grupper. Vårdnadshavarna och skolan 
har samarbetat kring arbetsmiljön genom täta kontakter via mejl, sms och digitala medier 
vilket har gett bra resultat i en del fall medan i andra fall har skolan fått tillsätta extra resurser 
och andra åtgärder. En önskan är att all personal ska få ta del av varandras kompetenser inom 
olika områden för att det ska bli ett helhetsgrepp kring elevgrupper och enskilda elever. 
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5 Kommande läsårs nulägesbeskrivning 

5.1 Nulägesbeskrivning 
Inför läsår 2021/2022 
Hur har vi genomfört vårt uppdrag? Skolan har utvecklingsområden för att nå bättre 
kunskapsresultaten inom främst inom matematik, engelska och svenska. Vidareutveckla 
skolans arbetsmiljö och skapa bättre studiero. Öka tryggheten på skolan för alla elever. 
Vidareutveckla samarbete mellan hem och skola. Skolan planerar inför framtiden att ha 
tematiska inriktningar på mötena, såsom skollag, inflytande och gå igenom hur verksamheten 
kan utvecklas i samverkan med vårdnadshavarna. Ett viktigt mål är att tillsammans med dem 
försöka öka studiemotivationen för alla elever som dras med i den antipluggkultur som råder 
inom vissa grupper på skolan. (Zimmerman). Elevhälsan medverkar aktivt tillsammans med 
skolan med våra prioriterade mål. 
Insamlande av resultat: Elevenkät med uppföljning, betyg, hälsosamtal, antal 
kränkningsärenden, antal frånvaroärenden, vårdnadshavarenkät i åk 2, 5 och 8. Läs- och 
skrivgarantin; Hitta Matematiken och Hitta språket i fsk-klass, Bedömningsstöd åk 1-2 och ht 
åk 3, Nationella prov i åk 3, 6 och 9. DLS (svenska läsförståelse, stavning ) åk 4, 5, 7 och 8. 
Diamant (matematik) åk 4 och 5. Bravkod åk 1-6, åk 7 samt de elever med behov åk 8 och 9. 
"Tal och räkning" screening åk 6 och 7. (McIntoshs taluppfattningstest). 
Förutsättningar: Skolan har en utökning av rektorstjänsten med 50% vilket kommer att 
möjliggöra mer pedagogisk ledning. För att ge bättre förutsättningar för bra arbetsmiljö och 
studiero har skolan tillsammans med SPSM planerat att starta upp en studiegård som räknas 
komma i gång till hösten. Det finns inför nästa läsår två utbildade specialpedagoger, en på 
100% och 60%, stabil lärarkår. Flera är legitimerade men skolan har haft svårt att rekrytera 
legitimerad personal i idrott, spanska, hem-och konsumentkunskap, musik, no. Små klasser 
vilket ger lärarna större möjligheter att stötta eleverna kunskapsmässigt och socialt. Gott 
samarbete mellan olika yrkesgrupper. Den senaste personalenkäten som gjordes 2019 visade 
på hög trivsel och god arbetsmiljö. Skolan har dock många utmaningar på grund av 
utåtagerande elever och elever med sociala problem och olika diagnoser som försvårar 
inlärningen. Skolan och Elevhälsan fortsätter arbeta gemensamt med de prioriterade målen. 
IT-utvecklingen och kompetensen hos elever och lärare har ökat delvis tack vare fjärr- och 
distansundervisningen. IT pedagogerna är tillgängliga och snabba att stötta och hjälpa 
pedagogerna vid behov. Tekniken fungerar mycket bättre än tidigare år vilket underlättar 
undervisningen. 
  
Nya prioriterade mål 

• Fortsätta arbeta med elevernas grundläggande kunskaper i läs- och skriv samt 
matematik för att nå bättre måluppfyllelse. Det gäller läsförståelse, skrivande av texter 
med god kvalitet och att basfärdigheterna i matematik ska befästas. Medvetet arbete 
för att uppmärksamma och förbättra flickor och pojkars resultat i skolans samt öka 
förståelsen för och kunskap omkring flickor och pojkars lärande. 

• För att skapa arbetsro och koncentration fortsätter rörelsesatsning i skolaoch fritids, i 
samarbete med SISU. 

• Få enbättre arbetsmiljö för både vuxna och elever,studiero och trygghet i skolan 
genom bland annatPAX-utbildning av lärarna i åk F-6 samt genomtäta kontakter med 
vårdnadshavarna, EHM och genom information ochföräldramöten med teman. 

• Utveckla det kontinuerliga kvalitetsarbetet iarbetslagen med hjälp avförstelärarna, 
rektorer och specialpedagoger.
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1 Inledning 
Svenstaviks skola består av fritidshem, förskoleklass och grundskolas årskurser 1-9. Läsåret 
2020/2021 hade skolan 283 elever i årskurserna 1-9, 18 elever i förskoleklass samt 64 elever 
inskrivna i fritidshemmet. Skolan har integrerade särskoleelever samt 98 flerspråkiga elever, 
därav 17 elever i förberedelseklass. 
Skolans vision lyder: 
En skola där vi alla TILLSAMMANS, oavsett uppdrag, alltid verkar för elevernas bästa. 
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2 Uppföljning närvaro skola 
Lärarna har använt lärplattformen Schoolsoft för att närvarorapportera lektioner och 
närvaroplanen har efterlevts. Rutinerna i planen har varit ett bra stöd i arbetet och bidragit till 
ökad likvärdighet i arbetet. Supermentorer (7-9), speciallärare och specialpedagog (F-6) har 
ansvarat för att rutinerna följts och har haft kontinuerliga träffar med lärare, arbetslag och 
elevhälsoteam för att uppmärksamma, diskutera, och följa upp elevers skolnärvaro/frånvaro. 
Personalen har uttryckt att rutinen gett dem en större medvetenhet och kontroll över 
skolfrånvaron. 
Närvaroarbetet har under hela läsåret varit speciellt med anledning av Covid-19. De 
restriktioner som funnits har följts, men inneburit högre frånvaro då elever varit hemma för 
lindriga symptom, två symptomfria dagar samt hemkarantän innan eleverna kunnat komma 
tillbaka till skolan. Det har därför inneburit att rutinerna i närvaroplanen varit svåra att följa, 
en del avsteg i närvaroplanens rutiner har därför gjorts. Vissa familjer valde att hålla barnet 
hemma på grund av rädsla för covid, utan att någon haft symptom eller tillhört en riskgrupp. 
Andra har varit frånvarande utifrån att eleven själv eller någon i familjen tillhör en riskgrupp. 
Nedanstående data kan därför inte ses som helt tillförlitligt. För samtliga elever som av olika 
anledningar inte varit i skolan och fått sin undervisning på plats har de endera deltagit via länk 
eller fått uppgifter som eleven har kunnat arbeta med i hemmet. För högstadiet som haft en 
längre period av distansundervisning har de elever som behövt närundervisning erbjudits det. 
Skolsköterskan har på uppdrag och i förekommande fall tagit kontakt med vårdnadshavare för 
att samtala om covid-19, smittorisk och riskgrupper. 
Läsåret 2020-2021 

Stadie Pojkar HT Pojkar Vt Flickor HT Flickor VT 

F-3 2 4 2 2 

åk 4-6 2 1 2 2 

åk 7-9 3 3 8 9 

Ovanstående tabell visar antal elever som haft mer än 25 % frånvaro under läsåret 2020-
2021. 
F-3 
Det totala elevantalet i F-3 är 76 elever. Under läsåret återfinns 2 elever i åk. f-3 med frånvaro 
över 25%. Dessa går i förskoleklass och åk. 1. I åk. 2 och 3 har ingen elev frånvaro över 25%. 
Vid de kontinuerliga träffarna utifrån närvaroplanens rutiner har det däremot varit elever även 
årskurs 2 och 3 som i perioder haft frånvaro över 25%. 
4-6 
Det totala elevantalet i 4-6 är 71 elever. Under läsåret återfinns 3 elever i åk. 4-6 med frånvaro 
över 25%. Dessa går i årskurserna 5 och 6. I åk. 4 har ingen elev frånvaro över 25%. Vid de 
kontinuerliga träffarna utifrån närvaroplanens rutiner har det däremot varit elever även årskurs 
4 som i perioder haft frånvaro över 25%. 
Ingen av eleverna i f-6 betraktas som ”hemmasittare”. 
7 - 9 
Från mitten av december inleddes distansundervisning för högstadiet som höll i sig till och 
med påsklovet. Första månaden var distansundervisningen på heltid för alla klasser för att så 
småningom lättas upp och välkomna fler och fler elever, för att slutligen återgå till det 
normala efter påsklovet. Under distansundervisningen var närvaron hög hos de allra flesta 
eleverna, med undantag för några elever som hade ökad frånvaro. Kontakt togs med hemmen 
och närvaroutredningar utfördes. 
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Sex elever på högstadiet kan betraktas som hemmasittare. Orsakerna till den höga frånvaron 
är varierande, allt från bristande motivation till låg känsla av samhörighet samt låg 
självkänsla. Vanligt förekommande åtgärder är kontakt med elevhälsa, undervisning i annan 
lokal på skolan, hemundervisning, samverkan med socialtjänst och barn- och 
ungdomspsykiatrin samt andra specifika anpassningar som är beslutat utifrån elevens bästa. 
Hemmasittarna ökade i frånvaro under distansundervisningen, övriga elever ökade i närvaro. 
När sedan undervisningen återgick till närundervisning på heltid hade hemmasittarna det 
svårast att komma tillbaka. Det finns även en tydlig koppling mellan minskad närvaro och 
lägre måluppfyllelse hos hemmasittare under distanstiden och resterande del av termin. En 
längre period av frånvaro resulterar i fler uppgifter att komplettera och en lägre vilja att återgå 
till skolan. 
Vi ser att det är tre gånger så många flickor som pojkar som har hög frånvaro, men det är 
förvisso 44% mer flickor än pojkar på skolan. 
Det är många ”tystlåtna” flickor som har hög frånvaro, medan pojkarna som har hög frånvaro 
är de som är mer utåtagerande. Dessa flickor har haft svårast att komma tillbaka efter 
distansstudierna. Några har angett att de inte haft kontakt med några andra elever på skolan 
under distanstiden och känner sig osäkra på att komma tillbaka. Vårdnadshavare har också 
fått känslan av att de inte har speciellt mycket sociala kontakter med klasskompisarna och 
därför haft svårt att stötta dem till att komma tillbaka till skolan. 

2.1 Analys och åtgärder 
F - 6 
I möjligaste mån har skolan försökt att följa närvaroplanen, avsteg har dock tagits då det varit 
restriktioner att förhålla sig till. Vid minsta lilla symptom har elever fått varit hemma, eller då 
familjemedlemmar varit sjuka, vilket har medfört att vissa elever har fått betydligt mer 
frånvaro än vanligt. Kontakt har tagits med vårdnadshavare vid dessa tillfällen. Lärarna har 
kopplat upp elever som varit hemma, men som ändå är så pass pigga att de kan delta via länk. 
Lärarna har också samlat ihop material som eleverna kunnat arbeta med hemma. Det har varit 
viss organisering kring detta då lärarna ibland har lämnat materialet hemma hos elever och 
ibland har familj och vänner hämtat det vid skolan. Det har varit ett år av stress och 
oroligheter av alla dess slag för många och för lärarna har det varit mycket arbete med att se 
till att både elever hemma och på skolan ligger i fas och att de har material att arbeta med. 
Åk 4-6 hade under en vecka distansundervisning. Det var under en period då antalet smittade 
ökade i samhället, men också i skolan. Distansundervisningen skedde i samråd med 
smittskydd och pågick mellan den 5 februari till den 10 februari. Skolan var förberedd på en 
eventuell stängning och riktlinjer hade dragits upp på vad som skulle gälla vid ett sådant 
tillfälle. Det fanns en grupp av elever som var kvar på skolan och fick närundervisning. 
Matlådor kunde beställas till elever som hade distansundervisning och personalen i matsalen 
fördelade ut dem en viss dag och tid. Det fungerade mycket väl. Informationen förmedlades ut 
till vårdnadshavare via Schoolsoft och översattes till olika språk. Elever samt personal har 
utvärderat veckan och till stor del gick det hela bra, dock märktes det att delar av åk 4-6 hade 
vissa svårigheter att koncentrera sig och få fungerande rutiner under den här veckan. 
Vårdnadshavare som hörde av sig till skolan var positiva till beslutet och den information som 
gick ut. Skulle skolan hamna i detta läge igen så skulle vi göra på liknande sätt, men lärarna 
har vid analysen skrivit att de skulle göra vissa justeringar kring hur de lägger ut sina 
uppgifter samt hur informationen kring det skulle gå till. Skolan kommer att följa 
närvaroplanen vid närundervisning. 
7 - 9 
För den rapporterade närvaron har distansundervisningen generellt gett fler elever möjlighet 
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att delta på lektionerna. Tillgängligheten ökar såtillvida att alla har möjlighet att koppla upp 
sig även om man inte befinner sig på skolan, ett fåtal elever har förmedlat att de haft svårt att 
fokusera sig på skolarbetet under distansundervisningen. De flesta elever har under 
utvecklingssamtal uttryckt att de haft svårigheter att koncentrera sig hemifrån och därmed inte 
deltagit fullt ut under lektionerna. Ett fåtal elever har uttryckt att de kunde koncentrera sig 
bättre hemifrån. En del av de tysta eleverna har uttryckt att de har undvikit att be om hjälp, 
trots att de erbjudits privat länk. De har inte känt sig bekväma i distansstudierna. 
Elever med bristande studiemotivation har kopplat upp sig och fått närvaro, men inte alltid 
deltagit och presterat utefter förmåga, vilket visar att den rapporterat ökade närvaron inte 
alltid stämmer. 
Hemmasittarna ökade i frånvaro under distansundervisningen, övriga elever ökade i närvaro. 
När sedan undervisningen återgick till närundervisning på heltid hade hemmasittarna det 
svårast att komma tillbaka samt visat en lägre grad av måluppfyllelse under distanstiden och 
resterande termin. En längre period av frånvaro resulterar i fler uppgifter att komplettera och 
en lägre vilja att återgå till skolan. 
Under hela perioden med distansundervisning har skolan erbjudit närundervisning för de 
elever som haft behov av det. I samråd mellan elev, skola och hem har beslut kring deltagande 
i denna grupp tagits. Utvärderingen har visat att samtliga elever i gruppen haft högt 
deltagande, stort engagemang och varit en framgångsfaktor för deras undervisning. 
Åtgärder 
Om det skulle bli fjärr-/distansundervisning igen: 

• Hitta fler sätt att få eleverna att delta i gruppsamtal i ämnena via länk, tex att bli 
indelad i olika rum med färre deltagare så att de känner sig mer bekväma att uttrycka 
sig på länk. Samtalen skulle också göra att de får mer kontakt med sina klasskompisar 
och inte tappar sitt sociala sammanhang under distansundervisningen. Många har 
uppgett att det känns jobbigt att komma tillbaka eftersom de inte umgåtts med sina 
kompisar på så lång tid. 

• Att ha en rutin för att kontrollera att eleverna gör det de ska under lektionerna- att 
skicka en kommentar/ställa en fråga om de inte kommer igång med sina uppgifter eller 
behöver feedback för att gå vidare- att skicka vidare informationen till mentor för 
uppföljning. Detta för att eleverna verkligen ska visa att de närvarar vid 
undervisningen- för att få en rättvisande närvarorapportering. 

Vid närundervisning: 

• Vid hög frånvaro följa närvaroplanen. 
• Täta kontakter med vårdnadshavarna och elev vid hög frånvaro. 
• Att ämnens uppgifter förmedlas så att den som är frånvarande ska kunna, i mån av ork 

trots frånvaro, kunna delta i skolarbetet så att det inte blir lika jobbigt att komma 
tillbaka. 

• Om elev har restuppgifter kan mentor tillsammans med elev skriva en individuell plan 
för att komplettera restuppgifter. 

65



Svenstaviks skola F-9, Kvalitetsrapport 7(29)

3 Utvärdering mål och läroplansområden 

3.1 Normer och värden 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Resultat årskurs F-6 
Resultatet från elevenkäten gällande normer och värden visar ett bra resultat. Förskoleklass 
- åk 1 visar att 87 % av eleverna känner sig trygga i jämförelse med förra året då det var 85 %. 
Åk 2-6 visar att 80 % känner sig trygga, förra året var det 88 %. Det har varit totalt 19 
kränkningsärenden under det gånga läsåret av olika dignitet. Fem av dessa ärenden är i form 
av konstaterad kränkande behandling. 
Personalen upplever att de lägger ner mycket tid och förberedelse på elevenkäten och går 
igenom ord som kan vara svåra att förstå. Personalen upplever också att enkäten är för 
gedigen för de yngsta eleverna, det blir för många frågor vilket kan leda till missvisande svar 
då eleverna tappar fokus och blir trötta. 
Analys och utvecklingsbehov 
Åk F-3 har arbetat mycket med trivsel på rasterna för att öka tryggheten. I samarbete med 
SISU har skolan fått till viss del fortbildning och inspiration samt även material som eleverna 
fått använda på rasterna och på fritids. Det har varit styrda rastaktiviteter på lunchrasterna där 
många av de yngre eleverna deltagit. F-3 har även öppnat ett Lekotek. Lekoteket är i skolans 
förråd på skolgården och där har eleverna fått låna saker enligt ett viss uthyrningssystem. 
Först stod personal i lekoteket, men vid senare tid tog eleverna i åk 3 över detta uppdrag 
vilket var till stor förtjusning för eleverna. F-3 har haft en ansvarig för det här som drivit 
insatsen tillsammans med övrig personal. I analysarbetet har det framkommit att det var en 
framgångsfaktor. Skolvaktmästaren har haft en viktig roll i arbetet då denne har utformat 
lokalerna efter önskemål från personalen. Åk 4-6 har till viss del varit med i arbetet och två 
nya pingisbord har tillkommit och de är mycket attraktiva. Till skillnad från F-3 så har 4-6 
inte haft någon ansvarig personal vilket har lett till att de styrda rastaktiviteterna inte haft 
samma framgång, till uppstarten av hösten -21 kommer även 4-6 ha en ansvarig personal för 
detta. 
I klassrummen arbetar åk F-6 med PAX vilket leder till förstärkt ledarskap vilket i sin tur 
leder till ökad trygghet och studiero. Vid uppstarten av höstterminen -21 kommer skolan 
inledda arbetet med PAX med en boosterträff som leds av PAX-instruktörer. Det finns av 
inplanerade PAX-träffar under det kommande läsåret. Eleverna är mycket positiva till PAX 
och de märker att det sker en förändring i klassrummet med metoden. 
Pandemin har lett till att frånvaron har varit hög bland skolans ordinarie personal och många 
vikarier har varit inne på skolan. Detta kan ha bidragit till att eleverna inte känt samma 
trygghet, skolans ambition är dock att alltid anlita välkända vikarier. 
Arbetet kring kränkande behandling fortlöper enligt skolans planer. Personalen är väldigt 
noggranna gällande dokumentation och uppföljning av arbetet och även elevhälsan blir ofta 
inkopplade i olika ärenden. Alla ärenden är utredda enligt plan. Flera av tillbuden gällande 
kränkande behandling gäller elever som inte har förmågan att uttrycka sig enligt normer och 
värden som skolan har. 
Resultat årskurs 7-9 
82 % av eleverna känner sig trygga i skolan, motsvarande resultat föregående läsår var 83 %. 
Högstadiet hade fem kränkningsärenden som utretts under det gångna läsåret, samtliga har 
följts upp och inga vidare åtgärder har behövts. 
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Analys och utvecklingsbehov 
Åk 7-9 
Det finns många parametrar som legat till grund för elevernas känsla av trygghet speciellt den 
senaste tidens påverkan via pandemiläget. Eftersom varken skolans personal eller elever hade 
någon bekräftad smitta förrän strax före jul bör inte elevenkätens resultat blivit nämnvärt 
påverkat av pandemiläget. Däremot framkom det i dialog med elever och vårdnadshavare att 
samhällsoron i stort och då specifikt rädslan för att familj eller vänner skulle råka ut för smitta 
säkerligen påverkat en och annan elev och kanske då indirekt enkätresultatet. Förändringen 
kring mentorskapet har däremot haft en god effekt kring elevernas känsla av trygghet. En 
sammanfattad analys visade att olika insatser, både stora som små genererat ett fortsatt gott 
resultat gällande elevernas trygghet. Högstadiet har hälsa som ett av tre prioriterade områden 
kommande läsår, med inslag av olika aktiviteter som ska bidra till ökat mående hos både 
elever och personal, vidare beskrivning av detta kommer senare i rapporten. I övrigt fortsätter 
skolan med främjande, förebyggande och vid behov åtgärdande insatser för att säkerställa 
trygghet och mående hos eleverna. 
Utvecklingsområde F-9 
Skolans sammanlagda analyser visar på följande utvecklingsområden inom området som är 
kopplad till normer och värden: 

• Målet är att öka mående hos elever och personal via arbete kring psykisk och fysisk 
hälsa. 

Aktiviteter: 

• Rörelsesatsning/Rastaktiviteter (F-9) 
• Frilufts/Hälsoplan (F-9) 
• Rörelseaktiviteter för alla (F-9) 
• Delaktighet i verksamheten (F-9) 
• Våga fråga (F-9) 
• Lärande/Kollegiala samtal i arbetslagen (F-6) 
• PAX (F-6) 
• Skol IF (4-9) 
• Salutogent - "från risk till frisk" (7-9) 
• Netikett (7-9) 

  

Måluppfyllelse 

 Området har god kvalitet 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner sig 
trygga (fkl-åk 1)  ska öka från föregående år är ett 
delmål. 

87 % 85 % 102,35 % 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner sig 
trygga (åk 2-6) ska öka från föregående år är ett 
delmål. 

80% 88%  

 Målvärde 100%. Andel elever som känner sig 
trygga (åk 7-9)  ska öka från föregående år är ett 
delmål. 

82 % 83 % 98,8 % 
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3.2 Kunskaper 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
I förskoleklass är det obligatoriskt att på höstterminen genomföra kartläggningsmaterialen 
Hitta språket och Hitta matematiken. Materialet används för att stödja läraren i att tidigt 
identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska 
uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan. Om läraren, observerar indikation på att en elev 
behöver stöd i sitt lärande, görs en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling i 
samråd med specialpedagogisk kompetens. Syftet med en särskild bedömning är att avgöra 
om extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen behöver sättas in. 
I nedanstående sammanställning framkommer hur stor andel av de kartlagda eleverna som 
genom kartläggningsmaterialet indikerat på att inte nå kunskapskraven senare i skolgången. 
Sammanställningen visar även andelen av de elever som indikerat som det utförts en särskild 
bedömning på, men också andel av dessa som befaras inte nå kunskapskraven i åk 1 (svenska) 
och/eller åk 3 (svenska och matematik). 
Kartläggning förskoleklass 

Hitta matematiken Fkl Antal kartlagda elever 

Indikation 22% 18 

Särskild bedömning 33% 3 

Befara åk 3 100% 4 

Observera, i hitta matematiken har inte en särskild bedömning gjorts på alla elever som 
indikerats, dock befaras alla dessa elever inte nå målen i åk 3.  

Hitta språket Fkl Antal kartlagda elever 

Indikation 39% 18 

Särskild bedömning 13% 8 

Befara åk 1 100% 8 

Befara åk 3 13% 8 

Hitta språket förskoleklass 
Lärarna i förskoleklass har under höstterminen 2019 genomfört Skolverkets diagnoser för 
förskoleklass. Kartläggningen visade att det är varierade kunskapsnivåer och de områden 
skolan kunde urskilja som utmanade var; Kommunicera med symboler och bokstäver, 
Urskilja ord och språkljud och Återberätta ett händelseförlopp. Områden som eleverna i 
förskoleklassen har goda kunskaper i är; Vi lyssnar och samtalar och Vi berättar och 
beskriver. 
Anledningen till att resultatet ser ut så kan bero på att personalen i förskolan har arbetat 
mycket med högläsning samt att fokus varit att prata och berätta om olika saker. Utifrån 
resultatet började personalen i förskoleklassen att arbeta med Bokstavslandet och 
Bornholmsmodellen. Personalen har lagt in olika moment både praktiskt och teoretiskt för att 
stimulera elevernas inlärning och därefter kontinuerligt repeterat arbetsområdena på olika sätt. 
I analysen märktes det skillnader på resultaten beroende på vilken bakgrund eleverna har, 
flerspråkiga elever har svårigheter med ordförståelse och instruktioner. Personalen har 
därefter arbetat med språkgrupper och de har använt sig mycket av bildstödet Widget. 
Personalen har haft högläsning varje dag och parallellt arbetat med läsförståelsestrategier. 
Under hösten och våren har det gjorts test utifrån Bornholmsmodellen, detta för att följa 
elevernas utveckling. Eleverna har under vården gjort stora framsteg i ämnet svenska. Det 
krävs tidiga insatser och detta arbete ska fortsätta. 
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Hitta matematiken förskoleklass 
Utifrån höstens kunskapskartläggning Hitta matematiken, visar det sig att eleverna har 
varierande kunskapsnivåer. I analysen går det att urskilja att områden som var utmanande; 

• Aktivitet/tärningsspel: Uppskattar antal och Uppfattar antal utan att räkna. 
• Aktivitet sanden/riset: Kommunicerar och resonerar om mätandets princip. 

När personalen i förskoleklass analyserade så kan de se att utmaningar rör sig i samma 
områden som föregående år, vilket de kommer ta med sig i utvärderingen kring överlämning 
Förskola - skola. I analysen ser skolan att flerspråkiga elever har svårt att kommunicera och 
resonera kring matematikuppgifterna. Större delen av gruppen hade svårt att uppskatta samt 
uppfatta antal utan att räkna. Detta har resulterat i ett arbete i en ny mattebok samt att 
parallellt arbeta med andra uppgifter både teoretiska och praktiska. För att förstå instruktioner 
så har det används bildstöd, gjorts mindre grupper samt kontinuerligt repeterat de olika 
arbetsområdena. Progression har skett, men fortsatt stöd och insatser är nödvändiga. 
Kunskapskartläggning i åk F-5 
Kunskapskartläggningen i åk 1 följer upp de godtagbara kunskaper som eleverna ska ha visat 
i läsförståelse i slutet av åk 1. I kunskapskartläggningen för eleverna i åk 1 och åk 2 genomför 
lärarna även en kartläggning av elevernas kunskaper och gör en prognos var eleverna kommer 
att befinna sig i åk 3 för de ämnen som eleverna haft undervisning i och som det finns 
kunskapskrav i för åk 3. Prognosen utgår från kategorierna otillräckliga kunskaper, 
godtagbara kunskaper samt mer än godtagbara kunskaper. På motsvarande sätt gör lärarna en 
prognos för de ämnen som har kunskapskrav i åk 6 för eleverna i åk 1 och åk 2. 
För eleverna i åk 3 gör lärarna en bedömning för de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 och 
en prognos mot de ämnen som istället har kunskapskrav i åk 6. På motsvarande sätt gör 
lärarna en prognos för eleverna i åk 4 och åk 5 för kunskapskraven i åk 6. 
  

 
.. anger färre än 10 elever. 
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Åk 1-3 
Kunskapskartläggningen i åk 1-3 visar att ämnet svenska för åk 1 och 3 är resultaten låga 
samt i matematik och modersmål för åk 3. 
Många gånger går resultaten i sv/sva och i modersmål hand i hand, vilket även ibland kan 
speglas på andra ämnen där det krävs en bra läsförståelse såsom ma och so. Skolan har en hög 
flerspråkighet bland elever och i de yngre åldrarna kan det ibland vara diffust för eleverna då 
skolan har ett skolspråk, fritiden har ett vardagsspråk och hemmet har ett annat modersmål. 
Skolan måste jobba mycket med det här och har under några år nu arbetat med skriv- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Bildstöd och begrepsduschning är stående inslag 
i den ordinarie undervisningen. Skolan kommer inför detta läsår även arbeta kring 
studieteknik och motivation. I analysen framkommer det att kollegialt samarbete kring ämnen 
är en framgångsfaktor lärarna vill fortsätta att driva. 
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Åk 4-5 
Kunskapskartläggningen i åk 4-5 visar att det är låga resultat i eng i åk 4 och idh och sva i åk 
5. Analysen visar att i eng i åk 4 är det är alltför många som inte tränar på glosor och läsläxan 
hemma. Även här kommer insatsen kring studieteknik och motivation vara ett stöd. Gällande 
idh i åk 5 är det väldigt många elever som inte kan simma av olika anledningar. Lärarna har 
arbetat med att förtydliga och förklara mål och syfte med ämnet, skolan kommer att upprätta 
en plan på individ- och gruppnivå. Sva i åk 5 arbetar lärarna mycket med struktur då eleverna 
även där behöver mer studieteknik och motivation. 
Betyg åk 6-9, andel godkända samt genomsnittliga meritvärden 
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Åk 6 
Betygen ser överlag bra ut i åk 6 förutom ma som är oroväckande. Även eng och sv väcker en 
viss oro. I ma har det varit en liten grupp där eleverna fått arbeta i, det har varit en 
framgångsfaktor då eleverna har gjort en progression, dock har det inte räckt till för alla att nå 
ett E. Detta gäller likaså för eng och sv. 
Resultat/Uppföljning F-6 
I analysarbetet har skolan arbetat med både med kunskapskartläggningen som är aktuell för 
nuläget, men också de underlag som finns från tidigare tillfällen. Detta för att se olika 
mönster. Det som framkommer och det som sticker ut är resultaten i engelska och matematik. 
Skolan vet att det har varit turbulent kring lärare i eng och inför detta läsår har vi en lärare 
som har samtlig undervisning i engelska i 4-6. Angående matematiken kommer skolan lokalt 
att arbeta med det och en plan ska upprättas. Skolan kommer även att se över möjligheterna 
kring ett arbete kring matematiken i ett vidare perspektiv. 
Generella framgångsfaktorer F-6 
Lärarna har goda kunskaper kring anpassningar och många anpassningar sker i det dagliga 
arbetet. Skolan erbjuder läxhjälp till alla årskurser. Arbetet kring läxhjälpen ökade det gångna 
året då resultatet av pandemin blev kännbart då vissa elever hade en del frånvaro vilket ledde 
till att de låg efter i flera ämnen, trots att de fått material att arbeta med hemifrån. Lärarna 
måste få avsatt tid för att arbeta med ämnesplaneringar och få möjlighet för ett kollegialt 
samarbete. 
Utvecklingsområden F-6 
Analyserna visar på följande utvecklingsområden inom området kunskaper: 

• Bästa möjliga anpassningar efter behov 
• Mer effektfullt skolarbete 
• Löpande analyser 

Aktiviteter: 

• SKUA -LÄS (läslust, läsglädje, läsförståelse, läshastighet, läsuthållighet, avkodning, 
begreppsduschning) 

• Ledarskap - studieteknik och motivation 
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• Ämnesplaneringar - kollegialt samarbete 
• Planeringstid med resurserna 
• Löpande utvärderingar och analyser 

  
7-9 

 

 
Åk 7 
Resultaten för årskurs 7 är mycket oroande i ämnena matematik och engelska. Inför åk 8 har 
det organiserats och öronmärkts resurser för att ge eleverna en så bra förutsättning som 
möjligt att nå målen. Vid analys av all data visar det sig att en stor andel elever hade uppnått 
målen för minst betyget E i ämnet matematik vårterminen i årskurs 6 men tappat detsamma 
till ett år senare. Skolan kommer lägga fokus på detta och skapa en plan framåt dels för att 
åtgärda framåt men även för att minska risken att det ska hända igen. 
Framgångsfaktorer 
Generellt handlar det om att arbeta tillsammans med hemmen och andra samarbetspartners 
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samt att anpassa undervisningen, utveckla studietekniken samt verka för att bibehålla och eller 
öka motivation för lärande. 
Utmaningar 
En annan utmaning är hur skolan ska lyckas motivera elever till att fortsätta kämpa och inte 
tappa tron. Samtliga ansträngningar leder ett steg närmare målet, vissa elever behöver ibland 
längre tid för att uppnå målet. Här måste skolan prioritera och sätta in resurser så att rätt 
anpassningar kan erbjudas. Samverkan med elever och vårdnadshavare behöver intensifieras 
för att skapa en förändring till det bättre. 
  
  

 

 
Åk 8 
Resultaten för åk 8 ser överlag mycket bra ut. 
Framgångsfaktorer 
Studiemotivation, bra grundnivå sedan tidigare samt en hög andel elever som vill utvecklas 
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har varit framgångsfaktorer för de goda resultaten. Flickorna presterar en aningen bättre än 
pojkarna. Enstaka elever saknar betyg, i samtliga fall finns en plan för att möjliggöra en bättre 
måluppfyllelse innan eleverna går ut grundskolan. 
Utmaningar 
Arbeta för att bibehålla denna årskurs studiemotivation samt utveckla arbetet med 
anpassningar för de elever som saknar betyg i vissa ämnen. 
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Åk 9 
Resultaten i årskurs 9 visar framförallt att flertalet flickor inte nått målen i matematik. 
Däremot är det glädjande att måluppfyllelsen är 100 % i ämnena bild, musik och slöjd för 
samtliga elever.  Andelen behöriga till gymnasiet skiljer sig markant åt i ett könsperspektiv. 
Framgångsfaktorer åk 9 
Vid detaljanalys av resultaten har det visat på flertalet lyckade ärenden, där elever som 
tidigare inte nått målen i ett eller flera ämnen lyckats gått ut med fullständiga betyg. 
Samarbete, anpassningar och uthållighet har här varit avgörande. 
Utmaningar åk 9 
Hög frånvaro är enskilt den största orsaken till att elever lämnar grundskolan utan fullständiga 
betyg. Pandemin som helhet samt distansundervisning har visat sig inneburit att flertalet 
elever gått från tidigare olika grad av frånvaro till att betraktas som hemmasittare. Här har 
skolan tillsammans med andra instanser och hem inte lyckats vända en nedåtgående spiral 
vilket tyvärr inneburit en markant försämring i måluppfyllelse för dessa elever. 
Resultat/Uppföljning 7-9 
Inför detta läsår var målsättningen att höja meritvärdet för respektive grupp. Skolan valde att 
inte följa upp detta målområde eftersom resultaten inte värderades som helt tillförlitliga på 
grund av pandemins påverkan på skolarbetet. 
Även när det gäller arbetet med särskilt stöd så har fokus kvarstått trots utmaningarna med 
pandemin. Eleverna har under hela läsåret erbjudits specifikt, under perioden där 
distansundervisning bedrivits så erbjöds eleverna närundervisning i liten grupp. Alla fick inte 
stödet direkt första veckan, men så fort behoven uppstod så erbjöds eleverna detta stöd. Av 
analysen kunde utläsas att insatserna/omprioriteringarna hade lyckad effekt. 
Generella framgångsfaktorer 7-9 
Återkommande år från år har det under analysarbetet framkommit att framgångsfaktorer för 
ökad måluppfyllelse är en smidig organisation som kan snabbt anpassa sig för att möta 
elevernas behov och utmaningar. Anpassningar i olika former både i och utanför klassrummet 
samt i studiegården är en mycket viktig del i att nå eleverna utifrån många parametrar, dels för 
att öka motivation, glädje och därmed ge eleverna känslan att med hjälp av ansträngning och 
anpassningar kunna lyckas med saker som de tidigare inte lyckats med. 
Utvecklingsområden 7-9 
Analyserna visar på följande utvecklingsområden inom området kunskaper: 

1. Anpassa - bästa möjliga anpassningar efter behov 
2. Effektivisera - mer effektfullt skolarbete 
3. Systematisera - ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete 

Aktiviteter: 
1. Projekt med SPSM (utveckla studiegården) 
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2. Studieteknik genomsyrar all undervisning 
3. Planera - Genomföra - Följa upp - Analysera undervisningen 

  
Åk F-9 
Pandemin 
Framgångsfaktorer 
F-9 
Tack vare att Bergs kommun har satsat på it-utrustning, stödfunktioner såsom it-stöd och it-
pedagog så har personalen haft goda förutsättningar att möta undervisningssituationen under 
pandemin. Personalen har flertalet år arbetat med digitala lärresurser vilket medfört att både 
elever och personal har varit rustade och därigenom kunnat möta de flesta situationer som 
uppstod under det gångna året. Personalen uttrycker att både elever och de själva har utvecklat 
sin digitala kompetens, de upplever att de tvingats in att testa nya metoder i undervisningen 
gällande både planering, genomförande och bedömning. Som ett led har lärarna även 
utvecklat sitt arbete kring struktur och tydlighet i undervisningsprocessen. En tydlig 
indikation är att högpresterande elever har generellt presterat ännu bättre under distans- och 
fjärrundervisning än vid närundervisning, de har framfört att de kunnat koncentrera sig bättre 
när de arbetat hemma. 
7-9 
Redan tidigt under distansundervisning fick skolan indikationer på att flertalet elever inte 
mäktade med undervisningen på hemmaplan varvid det beslutades att införa närundervisning 
för dessa elever. Insatsen har pågått under hela pandemin och elevgruppen har ökat i antal 
under läsårets gång och har varit avgörande för dessa elevers möjlighet att studera på ett 
utifrån förutsättningarna bra sätt. Lärarna har även uttryckt att de fått en bättre relation med 
flertalet av eleverna under pandemin. 
Utmaningar  
F-9 
Under denna turbulenta tid med varvad när- fjärr- och distansundervisning har det inneburit 
en mycket komplex undervisningssituation för den pedagogiska personalen. Att ansvara för 
närundervisning och samtidigt ha elever/elevgrupper uppkopplade via länk har varit mycket 
svårt att genomföra så att alla elever fått en effektfull undervisning. Personalen på skolan har 
ägnat mer tid till att koordinera för att eleverna skulle få bästa möjliga förutsättningar oavsett 
när- fjärr eller distansundervisning, ett exempel är förmedling av arbetsuppgifter, material 
med mera mellan skola och hem. Det har krävts mer tid till planering och uppföljning då det 
varit extremt viktigt med struktur och tydlighet gällande alla innevarande uppgifter kring 
skolarbetet. Att variera undervisningen generellt samt att bedriva praktisk- estetiska ämnen 
har varit svårare att genomföra under fjärr- och distansundervisning. För de mer 
lågpresterande eleverna har årets komplexa situation tyvärr inneburit att måluppfyllelsen 
försämrats. 
Matematiken F-9 
Hela skolsverige kämpar med resultaten i matematik, så också Svenstaviks skola. Analysen 
visar både på en generell- och en mer specifik utmaning. Den specifika kommer 
skolledningen följa upp för att förhindra framtida liknande scenarier. Den generella kommer 
bearbetas genom att prioritera tid för skolans alla matematiklärare och där gemensamt föra 
dialog och komma fram till åtgärder och därefter planlägga dessa insatser. Vidare tas frågan 
upp i skolledningsteamet för att föra diskussioner på hur vi ska tackla utmaningen på 
kommunövergripande nivå.                                      
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Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Alla elever i åk 3 som deltagit i alla delprov i 
ämnesprovet i matematik klarar kraven för 
godkänt. Målvärde 100%. Målvärde BSC ska ses 
som ett delmål. 

37 % 70 % 52,86 % 

 Alla elever i åk 3 som deltagit i alla delprov i 
ämnesprovet i svenska klarar kraven för godkänt. 
Målvärde 100%. Målvärde BSC ska ses som ett 
delmål. 

61 % 80 % 76,25 % 

 Alla elever når minst betyget E i åk 9 i 
grundskolans alla ämnen. Målvärde 100% i enligt 
skollagens krav. Målvärde BSC ska ses som 
delmål. 

68 % 80 % 85 % 

 Alla elever når minst betyget E i åk sex i 
matematik. Målvärde 100% i enligt skollagens 
krav. Målvärde BSC ska ses som delmål. Andelen 
elever som når minst betyget E i år sex i 
matematik ska öka från föregående år 

71 % 81 % 87,65 % 

 Målvärde 100%. Andel elever som känner 
stimulans (åk 2-6) ska öka från föregående år är 
ett delmål. 

80 % 90 % 88,89 % 

 Alla elever når minst betyget E i åk sex i 
svenska. Målvärde 100% i enligt skollagens krav. 
Målvärde BSC ska ses som delmål. Andel elever 
som når minst betyget E i åk sex i svenska ska 
öka från föregående år. 

88 % 83 % 106,02 % 

 Meritvärde i åk 8 är bättre än meritvärde i åk 7    

 Målvärde 100%. Andel elever som känner 
stimulans (åk 7-9) ska öka från föregående år är 
ett delmål. 

52 % 70 % 74,29 % 

 Meritvärde i åk 7 är bättre än meritvärde i åk 6    

 Meritvärde åk 9 är bättre än åk 8    

 Kunskapskartläggningarna har förbättrats för 
åk 5 jämfört med åk 4 

   

 Kunskapskartläggningarna har förbättrats för 
åk 4 jämfört med åk 3 

   

 Kunskapskartläggningarna har förbättrats för 
åk 3 jämfört med åk 2 

   

 Kunskapskartläggningarna har förbättrats för 
åk 2 jämfört med åk 1 
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3.3 Elevernas ansvar och inflytande 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat F-9  
Elevernas möjligheter till ansvar och inflytande tillgodoses enligt läroplanens intentioner. En 
utmaning är att lyckas förklara för eleverna i vilken omfattning och form inflytandet kan ske, i 
många fall förväntar sig eleverna något helt annat än det läroplanen beskriver. 
Elevenkätresultatet visade att eleverna har många olika forum där de kan och har möjlighet 
till inflytande både gällande undervisningens innehåll men också övergripande kring skolans 
fortsatta utveckling. Trots detta visar elevenkäten att en liten andel fortfarande upplever 
brister gällande möjlighet till delaktighet. PAX i skolan har varit ett verktyg för att skapa 
studiero i klassrummet vilket gett eleverna ett arbetssätt som stödjer ansvar och inflytande, 
införandet av supermentorer på högstadiet är ett annat. 
Analys och utvecklingsbehov F-9 
Analysarbetet visade detta läsår att den digitala möjligheten som erbjudits inneburit att det 
trots det svåra läget i samhället så har verksamheten fungerat bra. Eleverna har erbjudits en 
god undervisning, visserligen har möjligheterna till inflytande varit begränsade under 
distansundervisning, det gick inte erbjuda samma variation och möjligheter som vid 
närundervisning. Pandemin har inneburit en hel del begränsningar men trots detta har elever 
som förmedlad exempelvis behov av närundervisning i mycket stor utsträckning också fått 
det. Det är av största vikt att oavsett förutsättningar arbeta för att skapa möjligheter för 
eleverna att få ett reellt inflytande i linje med läroplanens/skollagens riktlinjer. Under mer 
vanliga omständigheter är detta ett komplicerat uppdrag som personalen ställs inför, det 
gångna läsåret har inte direkt förenklat uppdraget. Fortsättningen av PAX i skolan och 
mentorskapet på högstadiet är främjande åtgärder som ska bidra till ökad delaktighet och 
inflytande. Supermentorerna kommer fungera som en kanal mellan eleverna och lärarna för 
att dels öka förståelsen dem emellan samt underlätta för eleverna att förmedla sina åsikter.  

Måluppfyllelse 

 Området har god kvalitet 

Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Eleverna känner att de är delaktiga och har 
möjlighet att påverka sitt skolarbete. Andel elever 
som känner delaktighet och har inflytande (fkl-åk 
1) 

71 % 95 % 74,74 % 

 Eleverna känner att de är delaktiga och har 
möjlighet att påverka sitt skolarbete. Andel elever 
som känner delaktighet och har inflytande (åk 2-
6). 

67 % 85 % 78,82 % 

 Eleverna känner att de är delaktiga och har 
möjlighet att påverka sitt skolarbete. Andel elever 
som känner delaktighet och har inflytande (åk 7-9) 

72 % 85 % 84,71 % 
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3.4 Skola och hem 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat F-9  
Vårdnadshavarna får insikt via lärplattformen Schoolsoft, där grovplanering, bedömningar 
och skriftliga omdömen delges. Vidare erbjöd skolan utvecklingssamtal endera på plats eller 
via länk två gånger under läsåret. Pandemin har inneburit att kommunikationen mellan skola 
och hem via olika kanaler har förbättrats. Utvecklingssamtal/möten via länk har till stora delar 
fungerat mycket bra, det har även inneburit att eleverna varit mer aktiva under 
utvecklingssamtalen. Pandemin påverkade det gångna läsåret på många sätt, dock har 
responsen från vårdnadshavarna varit i stort sett enbart positiva. Trots inställda föräldramöten, 
föräldraråd, teman, öppet hus, friluftsdagar, traditionella inskolningen för förskoleklass, 
spontana - och planerade besök av andra i skolan, prao med mera så har verksamheten 
fungerat bra och omgivningen har visat god förståelse för fattade beslut. 
Analys och utvecklingsbehov F-9 
Analysarbetet visar att det krävs mer samverkan mellan skola och hem, tillsammans kan vi nå 
längre. Föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal är inslag som skulle stärka 
vårdnadshavares delaktighet och inflytande i skolan, tyvärr ställdes samtliga in under 
föregående läsår. Inför kommande läsår har skolan valt en annan inriktning på 
föräldramöten/föräldraråd. Som ett substitut för föräldramöten kommer skolan på stadienivå, 
sammanställa den information som dels brukar framföras på föräldramöten men också övrig 
viktig information till ett kompendie som skickas till vårdnadshavarna. Föräldraråd brukar 
genomföras 4 gånger per läsår där representanter från varje klass deltar, även detta blev 
inställt förgående läsår och detta läsår kommer rådet att hållas digitalt. Vårdnadshavarna kan 
anmäla sig till varje specifikt tillfälle och delta via länk, inga begränsningar på antal deltagare 
kommer finnas utan alla som önskar får möjlighet att delta. Skolan hoppas att detta inslag kan 
öka engagemang och möjlighet för vårdnadshavarna så att samverkan mellan skola och hem 
på så sätt ökar. Fortsättningen av mentorskapet på högstadiet är åtgärder som ska främja 
kommunikation, delaktighet och inflytande mellan skola och hem. 

Måluppfyllelse 

 Området har god kvalitet 
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3.5 Övergång och samverkan 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 

3.6 Skolan och omvärlden 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 

3.7 Bedömning och betyg 

Analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 

3.8 Rektorns ansvar 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Området följs inte upp i denna rapport. 
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3.9 Fritidshemmet 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Nulägesanalys inför läsår 
Fritidshemmet har under det gångna året arbetat med värdegrund och haft en rörelsesatsning. 
Värdegrundsarbetet har fortlöpt med PAX i skolan, fritidsråd, lekar med fokus med en god 
värdegrund. Rörelsesatsningen har skett i samarbete med SISU. Dagligt inslag i verksamheten 
skola och fritids och planeringen har varit i samverkan med SISU och tillsammans med annan 
pedagogisk personal. 
Arbete med ett årshjul som stärker det systematiska kvalitetsarbetet, uppföljning och 
utvärdering av aktiviteter ska ske systematiskt och kontinuerligt. De gångna året har det här 
inte fullföljts då pandemin har gjort att verksamheten fått prioritera det dagliga arbetet. Dock 
kommer verksamheten att lägga fokus på detta det kommande läsåret. 
Måluppfyllelse/resultat 
Fritidshemmet har infört fritidsråd, två gånger per termin. Insatsens syfte är var öka 
elevinflytandet på fritidshemmet och därmed stärka och utveckla eleverna samt att skapa en 
bra verksamhet. Fritidsrådet har också arbetat med värdegrundsfrågor. Fritidsrådet kommer 
inför nästa läsår presenteras för skolpersonal och delges en sammanfattning. Syftet med det är 
att få ett all personal på skolan delaktiga i varandras verksamheter. 
Som resultat av PAX ser skolan ett minskat antalet tillbud på fritidshemmet under 
vårterminen 2021. Bättre arbetsmiljö för både elever och personal. 
Rörelsesatsningen har verkligen gett resultat under året som varit. Styrda rastaktiviteter har 
gett skolan aktiva elever som är gladare och piggare. Ytterligare resultat har varit högre 
acceptans till att samarbeta mellan årskurserna och tilldelad lagkamrat, alla kan vara med på 
samma villkor. Det har även öppnats ett Lekotek vilket innebär ett främjande arbete med att få 
elever röra på sig på många olika sätt, men också att ta ansvar. Personal har stått i Lekoteket 
och lånat ut leksaker och vidare har elever i åk 3 ansvarat för detta. Lekoteket har gett ett 
resultat i att eleverna är mer rädda om leksaker och att eleverna är mer aktiva under rasterna. 
Analys och utvecklingsbehov 
Utifrån utvärderingar och i samverkan med övrig personal så kommer fritidshemmets nya 
prioriterade mål att vara: 

• PAX i skolan 
• Rörelsesatsning 
• Läsglädje 

Fritidshemmet kommer fortsätta utveckla rutiner för värdegrundsarbete så att det genomsyrar 
verksamheten. Hösten 2021 kommer det vara ny personal på fritids som kommer att vara i 
behov av att få utbildning i PAX i skolan. Skolan anser att det är viktigt att personalen har ett 
gemensamt sätt att bemöta elever och situationer på ett professionellt och likvärdigt sätt. 
Rörelsesatsningen kommer att fortlöpa på ett liknande sätt som det varit. 
Läsglädje kommer att ske i samarbete med skolans personal och sedan kommer det att 
anpassas så det passar eleverna under fritidstiden. I planeringen så tänker fritids att det skulle 
kunna ske i samarbete med kulturskolan samt bibliotek. 

Måluppfyllelse 

 Området har god kvalitet 
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3.10  Förutsättningar 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
Måluppfyllelse/resultat 
F-6 
Förskoleklassen har fortsatt 100% behörighet. Andel lärare med legitimation i åk 1-3 är har 
gått från 79 % till 72 %. Varför procenten har sjunkit är för att en lärare har gått från 1-3 till 
4-6 och därmed blir andelen lärare med behörighet något lägre. Andel lärare med legitimation 
i åk 4-6 har gått från 56 % till 81 % vilket är glädjande. Andelen klasser som har legitimerade 
lärare för aktuell årskurs och ämne har ökat för hela F-6. 
Åk 7-9 
Andel lärare med legitimation har ökat från 86 % till 92 %. Även andelen klasser som har 
behöriga lärare för aktuell årskurs och ämne har ökat, denna del från 66 % till 73 %. I flertalet 
år har dessa siffror stadigt klättrat uppåt vilket är mycket glädjande. 
Analys och utvecklingsbehov 
F-9 
Skolan har i tjänsteplaneringen i möjligaste mån fortsatt med att förflytta personal för att 
tillgodose behörighetskraven. Vidare har skolans rekryteringen gått bra, men även skolans 
långsiktiga plan med mottot rätt person på rätt arena, bra stödfunktioner så att samtliga 
professioner känner att det finns förutsättningar, stöd och möjligheter för att utföra sitt 
uppdrag på ett professionellt och bra sätt. Satsningarna har pågått under lång tid och 
effekterna visar sig allt eftersom. En hängiven, kompetent och trogen personal som arbetar 
tillsammans bidrar till skolutveckling. 
Det gångna året har inneburit stora påfrestningar för all personal inom utbildning, pandemin 
har dels inneburit en mycket hög belastning på personal och ledning men också oro och stress 
eftersom skolan skulle fortgå i så stor utsträckning som möjligt. 
En stor förändringsprocess har skett för alla inblandade, lärare har tänkt annorlunda för att 
bedriva sitt uppdrag, stödfunktioner i skolan har fått ytterligare utmaningar att hantera. Många 
timmar har lagts ned per vecka för att verksamheten skulle kunna fortgå på ett bra och säkert 
sätt vilket inneburit återkommande kommunikation med smittskydd, personal, familjer samt 
utbildningsförvaltningen och på så sätt fortsatt att fungera trots de förutsättningar som funnits. 
Fokus har stundtals varit att fixa vardagen, se till att ha personal på plats, strukturera 
skolverksamheten utifrån gällande rekommendationer och smittoläge. All personal inom 
skolan har haft varierande grad av utökad arbetsbörda. 
Personalen på skolan har trots denna extremt påfrestande situation, tillsammans hjälpt till så 
att verksamheten skulle kunna fortgå för att bedriva bästa möjliga undervisning för eleverna. 
Samtliga tillbudsärenden utifrån god miljö för lärande under läsåret har följts upp och 
nödvändiga möjliga åtgärder har vidtagits. Analysen visar dock på behov som kvarstår, delar 
kan kopplas till långsiktiga brister av underhåll av skolmiljön. Detta innebär att det finns ett 
fortsatt behov av upprustning av inne och utemiljö på skolområdet. Det senaste åren har en 
hel del bra insatser genomförts och skolan hoppas på att åtgärderna fortsätter i god takt. 

Måluppfyllelse 

 Området behöver utvecklas 
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Målvärde Utfall Läsår 
2020/2021 

Mål Läsår 
2020/2021 

Måluppfyllnad 
Läsår 2020/2021 

 Andel legitimerade lärare Fkl ska öka från 
föregående år 

100 % 100 % 100 % 

 Andel legitimerade lärare åk 1-3 ska öka från 
föregående år 

72 % 79 % 91,14 % 

 Andel legitimerade lärare i åk 4-6 ska öka från 
föregående år 

81 % 56 % 144,64 % 

 Andel legitimerade lärare åk 7-9 ska öka från 
föregående år 

92 % 86 % 106,98 % 

 Andel klasser som har legitimerade lärare för 
aktuell årskurs och ämne, åk 1-3 

47 % 36 % 130,56 % 

 Andel klasser som har legitimerade lärare för 
aktuell årskurs och ämne, åk 4-6 

48 % 34 % 141,18 % 

 Andel klasser som har legitimerade lärare för 
aktuell årskurs och ämne, åk 7-9 

73 % 66 % 110,61 % 
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3.11  Kompetensutveckling 

Resultat, analys och utvecklingsbehov 
F-9 
Inför förra läsåret (Läs vårterminen 2020) skapades prioriterade mål utifrån skolans samlade 
analysunderlag. Eftersom pandemin startade i slutet av nämnda termin påverkade det dels 
valet av kommande prioriterade mål för skolan samt även inslag av kommunövergripande 
insatser. Med andra ord - ett mycket annorlunda och krävande läsår för alla inblandade. 
Prioriterade områden läsåret 2020-2021 för åk F-6 

• SKUA (Kollegialt lärande) 
• PAX/ledarskap 

Följande prioriterades bort utifrån pandemiläget: 

• Delar av de planerade tillfällena prioriterades bort.  
Vadprioriterades istället: 

• Fixa dagen(undervisningen) -personal på plats.  
• Följa rekommendationerna 
• Rekrytering 
• Viktig analys (Egen undervisning, resultat, delar av de prioriterade områdena) 
• Löne-och medarbetarsamtal 

Prioriterade områden läsåret 2020-2021 för åk 7-9 

• SKUA (Kollegialt lärande) 
• Erasmus (Jobbskuggning/Kurser) 
• Mentorskap/coaching (Supermentorer) 
• Toleransprojektet (Inkl. resa till Polen) 

Följande prioriterades bort utifrån pandemiläget: 

• SKUA (vårens inplanerade träffar prioriterades till annat) 
• Toleransprojektet 
• Uppföljning meritvärden  (ej jämförbara situationer) 
• Uppföljning elevenkät (ej jämförbara situationer) 

Vad prioriterades istället: 

• Fixa dagen (undervisningen) - personal på plats (När-, distans- och fjärrundervisning) 
• Följa rekommendationerna  
• SKUA 7-9 Höstterminen 
• Rekrytering 
• Viktig analys (Egen undervisning, resultat, delar av de prioriterade områdena) 
• Löne- och medarbetarsamtal 

F-9 
Med facit i hand presterade skolan mycket väl utifrån de förutsättningar situation gav. 
  

Måluppfyllelse 

 Området har god kvalitet 
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4 Sammanfattande analys 
F-9 
Skolledningen har precis som tidigare läsår fokuserat på innebörden i visionen, alla på skolan 
ska tillsammans verka för en bra verksamhet där arbetet med eleverna är huvuduppdraget. 
Läsåret går egentligen inte beskriva på ett enkelt sätt, pandemins påverkan har varit massivt 
och inneburit ett evigt arbete med att prioritera om och om igen. Personalen har varit helt 
fantastiska, trots en arbetsbörda som aldrig tidigare mötts har de stått stabilt i verksamheten 
och löst utmaning på utmaning. Anledningarna till att skolan lyckats så väl möta dessa 
utmaningar kan beskrivas likt tidigare, en god struktur med skolans lokala planer, prioriterade 
mål och läroplan/skollag som utgång. Redan kända och framarbetade strukturer, ett 
välutvecklat elevhälsoarbete och en organisation som bidrar till att rätt person gör rätt sak har 
även detta läsår varit framgångsfaktorer. En fortsatt ökad behörighet, kontinuitet och struktur 
har utvecklat/bibehållit en god verksamhet trots all påverkan av pandemin. 
Utmaningar med skolans flerspråkiga elever kvarstår både kring underliggande ekonomiska 
och organisatoriska förutsättningar. Eleverna har rätt till studiehandledning i sin undervisning 
vilket är svårt att organisera för eftersom eleverna är utspridda i olika grupper, årskurser och 
aktiviteter. 98 flerspråkiga elevers behov skall tillgodoses av allt för få resurser, vilket ger 
stora utmaningar i det dagliga arbetet för elever och pedagoger. PAX har bidragit till en bättre 
arbetsmiljö för elever och personal. SKUA för F-9 har påvisat vikten av språk- och 
kunskapsutvecklande arbete i samtliga ämnen, men också ämnessamverkan mellan skolans 
ämnen för att ge eleverna bättre förutsättningar i utbildningen. 
Den sammanfattade analysen för läsåret 2020-2021 mynnade ut i följande prioriterade 
områden, se avsnitt 5. Nulägesbeskrivning. 
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5 Kommande läsårs nulägesbeskrivning 

5.1 Nulägesbeskrivning 
Inför läsår 2021/2022 
Prioriterade mål 
F-6 
Psykisk och fysisk hälsa 
Mål: 

• Ökad fysisk och psykisk hälsa hos elever och personal 
Aktiviteter: 

• Rörelsesatsning/Rastaktiviteter 
• Frilufts/Hälsoplan 
• Rörelseaktiviteter för alla 
• Delaktighet i verksamheten 
• Lärande samtal i arbetslagen 
• PAX 
• Våga fråga 

Kunskap 
Mål: 

• Bästa möjliga anpassningar efter behov 
• Mer effektfullt skolarbete 
• Löpande analys 

Aktiviteter: 

• SKUA – LÄS (läslust, läsglädje, läsförståelse, läshastighet, läsuthållighet, avkodning, 
begreppsduschning) 

• Ledarskap 
• Studieteknik och motivation 
• Ämnesträffar – innehåll årskurs 
• Planering med resurser 
• Återkommande planerings/utvärderingstillfällen (måndagstid) 
• Lyfta matematiken 

7-9 
Motivation (Projektet Erasmus +) 
Mål: 

• Ökad motivation hos elever och personal 
Aktiviteter: 

• Jobbskuggning 
• Fortbildning/Kurser 
• E-twinning 
• Resa med eleverna 
• Projekttid på konferenstid 

Hälsa (Psykisk och fysisk hälsa) 
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Mål: 

• Ökad fysisk och psykisk hälsa hos elever och personal 
• Vi TILLSAMMANS ska leva 

Aktiviteter: 

• Salutogent – ”Från risk till frisk” 
• Rastaktiviteter•Frilufts/Hälsoplan 
• Rörelseaktiviteter för alla 
• Skol-IF 
• Delaktighet i verksamheten 
• Netikett 
• Våga fråga 

Kunskap (Anpassa-Effektivisera-Systematisera) 
Mål: 

• Bästa möjliga anpassningar efter behov 
• Mer effektfullt skolarbete 
• Utveckla lärarnas analys av undervisningen 
• Förbättra resultaten i ämnet matematik 

Aktiviteter: 

• Projekt med SPSM (Utveckla studiegården) 
• Förbättra studietekniken hos eleverna i samtliga ämnen 
• Återkommande planerings/utvärderingstillfällen för analys 
• Lyfta matematiken
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 2021-11-15 

 Utbildningsavdelningen 

 Anneli Olofsson  

 Charlotte Helgesson 

  

Övergripande frågeställningar grundskolornas 
kvalitetsrapporter 20/21 
 

• Läs Hackås, Myrviken, Svenstavik och Södra skolornas 

kvalitetsrapporter.  

• Nedan följer exempel på frågeställningar som går att lyfta i grupp 

givetvis kan det lyftas fler. 

 

1. Top-of-mind för er/era enheter, vad är ert nuläge? (beskriv med ca 2 

meningar). 

2. Kan ni som rektorer beskriva hur ni kommit fram till att ni behöver 

arbeta med de prioriterade mål som ni valt för enheten/området?  

3. Vilka utmaningar har ni med att arbeta med enhetens/områdes 

prioriterade mål?  

4. Beskriv hur ni på respektive enhet/område får till det systematiska 

kvalitetsarbetet under hela läsåret?  
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Årsprognos Utbildningsnämnden 2021 
per september

Delram Årsprognos Årsbudget Avvikelse

Förskola 43 627 43 740 113

Grundskola 99 641 98 714 - 928

Gymnasiet/Vux 44 756 44 455 -302

Kök 17 197 16 743 -454

Gemensam UN 16 910 17 203 293

Politik 1 186 1 186 0

SUMMA 223 317 222 040 - 1 277
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Förskola

Största avvikelser
inom förskola:

Avvikelse 
gentemot 
budget

Kommentar Åtgärd/Konse
kvens

Förskola samt bibass - 723 tkr Ändrade statsbidragsregler för Mindre grupper i 
förskolan. Bibass inom budget.

Justerat i 
budgetförslag 
2022

Verksamhetspengar - 115 tkr Underskottet kommer från Myre förskola som inte 
hade egen verksamhetspeng, varav lokalvård 
60tkr.

Justerat i 
budgetförslag 
2022

Köp av 
utbildningsplats

+ 836 tkr Färre förskolebarn hos andra huvudmän enligt 
elevtabell 15/9 

Justerat i 
budgetförslag 
2022

SUMMA FÖRSKOLA + 113 tkr
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Förskola Avvikelse
gentemot 
budget

Kommentar Åtgärd/Konsekvens

Hagen + 356 tkr Vakans. Lägre antal åa än budget under vårterminen. Förskollärare har rekryterats from 1 november.

Karlavagnen - 909 tkr Inget stb för höstterminen 0.7 åa samt utökat bibassbehov  
0.6 åa
Förskollärare har rekryterats under 2021 så 
lönekostnaderna är högre än budgeterat.

Beaktat i budgetarbetet inför 2022.

Vintergatan - 706tkr Inget stb för höstterminen 1.0 åa samt utökat bibassbehov 
0.5 åa 2021

Beaktat i budgetarbetet

Hackås - 638tkr Hade överanställningar under vårterminen för att få 
stabilitet i personalgruppen då det var många 
sjukskrivningar och vikariebrist. Ligger fortfarande något 
över budget vilket justeras i budgetarbetet.

Har ändrat arbetssätt för att komma ner till 12.45 åa 
som man även har i budget inför 2022 (budget 2021 
är 12 åa) Tidigare var 0.5 åa finansierat av 
statsbidrag mindre grupper i förskolan.

Lägdan/
Myre

- 362tkr 100 tkr verksamhetspeng som inte fanns i budget bla 
lokalvård. Utökning av personal för Myre gjordes inför 
2021 vilket tillsammans med en extra avdelning som var 
inne på skolan innan Myre öppnade är anledningen till 
underskottet.

Myre har 2 avdelningar men då avdelningarna inte 
är fullbelagda har man 5 åa. På Lägdan behöver man 
återgå till 3 åa/avdelning vilket är 15 åa from hösten 
genom att se över formerna för samarbete mellan 
avdelningarna
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Förskola Avvikelse 
gentemot 
budget

Kommentar Åtgärd/Konsekvens

Åsarna + 263tkr Har 6 åa i budget men som behovet varit 
under året har man klarat bemanningen på 
5 åa pga lägre barnantal.

Prognosen är att fortsatt vara 5 åa under vt 2022 men 
svårt att sia om hur ht 22 ser ut nu.

Klövsjö - 83 tkr Högre lönekostnad då utbildad förskollärare 
anställts. Utökning 50% under ht som 
bekostas av stb mindre grupper i förskolan.

Beaktat i budgetarbetet att det fortsatt behöver vara 
5.5 åa i Klövsjö då prognosen är 30 barn och lokalerna 
är små.

Rätan - 117 tkr Budget 3 åa men med ökat barnantal har 
behovet ökat och man har varit 3,6 åa.

Justerat i budget 2022.

Ljungdalen +- 0

Centralt förskola + 2 500tkr Överskott färre köp av utbildningsplats samt 
ökade intäkter för barn från andra 
kommuner.
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Grundskola
Största avvikelser
inom grundskola:

Avvikelse 
gentemot 
budget

Kommentar Åtgärd/
Konsekvens

Undervisning - 2 211 tkr Budgetunderskott var 3 500tkr och 1279tkr tillfört 
från kvarvarande statsbidrag. (Besparing på fort-
bildning 500 tkr överskott i delram UN gemensamt)

Justerat i 
budgetförslag 
2022

Bibass/Integrerad sär + 1 400 tkr Rektorerna har hållit nere kostnaderna och vissa 
vakanser har ej ersatts, det har varit svårt att 
rekrytera.

Elevhälsa/Special-
pedagogiska insatser

+ 500 tkr Statsbidrag beviljades under året och har använts 
till delar av verksamheten

Extern grundsär
Köp av utbildningsplats
Tilläggsbelopp

- 562 tkr Fler elever from höstterminen 2021 Justerat i 
budgetförslag 
2022

SUMMA GRUNDSKOLA - 928 tkr
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Grundskola Avvikelse 
gentemot 
budget

Kommentar Åtgärd/Konsekvens

Svenstavik + 1 158 tkr Överskott på bibass då resurs slutat och ej ersatts 
samt på bad pga frånvaro som ej ersatts. Inga vikarier 
finns att tillgå vilket gör att ordinarie bemanning fått 
lösa det. Vakant speciallärare under höstterminen.

Högre belastning på befintlig personal då det varit svårt 
att hitta vikarier.

Myrviken + 956 tkr Överskott på bibass samt integrerad särskola då man 
minskat bemanningen och haft svårt att rekrytera 
och hitta vikarier.

Stängt bad har gjort att den personen har kunnat 
vikariera, i övrigt svårt att få vikarier. Det tillsammans 
med minskad bemanning ger högre belastning på 
befintlig personal

Hackås + 137 tkr Överskott på fritids då man klarat behoven med en 
bemanning under budget på vårterminen.

Bemannar enl budget under höstterminen då lärare som 
jobbar deltid går i pension och man rekryterat 100%.
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Grundskola Avvikelse 
gentemot 
budget

Kommentar Åtgärd/Konsekvens

Åsarna +11 tkr Följer budget på helår.

Klövsjö - 683 tkr Ökade bibassbehov samt förstärkning i undervisning 
under våren som fortsatt under höstterminen.

Har behövt hitta lösningar för att klara situationen. Ökat 
behov av särskilt stöd beaktat i budgetarbetet.

Rätan - 391 tkr Svårt rehabiliteringsärende har gjort att vikarie har 
jobbat under året och tidvis har det ledat till 
dubbelbemanning.

Ljungdalen + 135tkr Svårt att få tag i personal, ofrivilliga vakanser.

Centralt - 2 250 tkr Av budgetunderskott 3,5 mkr kvarstår ca 2 mkr. 
Ökade kostnader för extern grundsär samt köp av 
utbildningsplats. Överskott på budget för 
sjuklönekostnader då det ersatts av staten.

Beaktat i budgetarbetet 2022
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Största avvikelser
inom gymn/vux:

Avvikelse 
gentemot 
budget

Kommentar Åtgärd/Konsekvens

Fjällgymnasiet + 529 tkr Ökade elevintäkter ger överskott Medräknat i budgetarbetet inför 2022

Adm/ledning - 95 tkr Utökning 0.5 åa på halvårseffekt Utökningen ger möjlighet att jobba 
med kompetensförsörjningsbehoven i 
kommunen.

Övr gymnasieskolvht - 590 tkr Färre gymnasielever men fler som 
går dyrare program

Beaktat i budgetarbetet.

Gymnasiesär - 274tkr Skolskjutskostnader som inte var 
budgeterade

Taxi delas mellan grundsärskolans 
elever och gymnasiesärskolans elever.

Vux/SFI + 27 tkr Inom budget

SUMMA GYMN/VUX - 302 tkr

Gymnasiet/Vux
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Största avvikelser
inom gem UN 
samt Kök:

Avvikelse 
gentemot 
budget

Kommentar Åtgärd/Konsekvens

Fortbildning + 480 tkr Besparing enligt tidigare 
budgetbeslut

Stopp på all fortbildning förutom 
rektorsprogrammet.

Adm/ledning - 161 tkr Utökning administratör förskola 0,5 
åa from september

Beaktat i budgetarbetet.

Tolkkostnader - 25tkr Högre kostnader än tidigare år, 
många nya barn och elever med 
olika språk gör att tolkkostnaderna 
har ökat.

Justerat i budget

SUMMA GEM UN + 293 tkr

Kök - 454 tkr Lägre intäkter på matabonnemang, 
utökad tjänst på Myre samt 
omfördelning av befintlig tjänst till 
administrativt stöd

Medräknat i budget inför 2022

Gemensamt UN och Kök
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Urval Resultat Elevenkät, ht 2021

1

• Resultat förskoleklass – åk 1

• Resultat åk 2-6

• Resultat åk 7-9

UN 2021-11-24

Charlotte Helgesson
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Resultat elevenkät, ht 2021

Svarsfrekvens

2

Skola

antal svar 
fkl-åk 1

total antal 
elever fkl-
åk 1

andel 
svar

andel 
svar 
2020

Hackås 20 21 95% 96%

Myrviken 35 38 92% 92%

Svenstavik 33 41 80% 89%

Klövsjö 12 13 92% 100%

Ljungdalen 2 2 100% 100%

Rätan 4 4 100% 86%

Åsarna 20 20 100% 91%

Berg fkl-åk 1 126 139 91% 92%

Skola
antal svar 
åk 2-6

total 
antal 
elever andel svar

andel svar 
2020

Hackås 35 39 90% 97%

Myrviken 76 92 83% 84%

Svenstavik 103 112 92% 82%

Klövsjö 22 22 100% 85%

Ljungdalen 6 7 86% 80%

Rätan 18 21 86% 96%

Åsarna 18 22 82% 82%

Berg åk 2-6 278 315 88% 86%

Skola
antal svar 
åk 7-9

total antal 
elever

andel 
svar

andel svar 
2020

Myrviken 77 97 79% 76%

Svenstavik 95 136 70% 86%

Berg åk 7-9 172 233 74% 82%
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Om elevenkäten, ht 2021

• Elevenkäten genomfördes v 40 – 41

• Fkl – åk 1
– 13 frågor exklusive bakgrundsfrågor. Samma frågor som tidigare år.

• Åk 2-6
– 24 frågor exklusive bakgrundsfrågor. Samma frågor som tidigare år 

(hämtade från Skolinspektionens skolenkät till åk 5 vt 2021)

• Åk 7-9
– 44 frågor exklusive bakgrundsfrågor. Samma frågor som tidigare år 

(hämtade från Skolinspektionens skolenkät till åk 9 vt 2021)
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Om index

• Förutom resultat för olika frågor finns även resultat från index. 

• Indexen är framtagna på samma sätt som Skolinspektionens 
index, detta för att kunna jämföra Bergs elevenkäts resultat 
med Skolinspektionens skolenkät. 

Svarsalternativ Värde i beräkningen 

• Stämmer helt och hållet 10 

• Stämmer ganska bra 6,67 

• Stämmer ganska dåligt 3,33 

• Stämmer inte alls 0 

• Vet ej Exkluderas från beräkningarna 

4
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Om index
”I beräkningen av indexvärdet ges svarsalternativen för negativa 
påståenden omvänt värde för att på så sätt gå i linje med de 
övriga påståendena. 

Ett exempel är påståendet ”I min skola finns det elever som jag 
är rädd för”. Där svarsalternativet Stämmer helt och hållet 
istället ges värdet 0 och Stämmer inte alls värdet 10. Ett negativt 
svar på detta påstående är således positivt och ett högt 
medelvärde indikerar ett positivt (önskvärt) svar.

Genom att jämföra skolans indexvärde i ett frågeområde jämfört 
med samtliga medverkande skolenheter i enkätomgången kan 
man se om skolenhetens resultat avviker positivt eller negativt 
från genomsnittet. Motsvarande jämförelse kan även göras på 
påståendenivå”. (Hämtat från: Teknisk rapport för skolenkäten vt 19, s 14)
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Index 2-6, sorterade, tre grupper
Berg 2-6: 5,4→ 8,4 (2020 5,6→ 8,4)

Index 9: 8,4  Trygghet (2020: 8,4)

Index 10: 8,4  Förhindra kränkningar (2020: 8,4)

Index 1: 8,2  Veta vad som krävs/Tillit till elevers förmåga (2020: 8,4)

Index 4: 8,0  Utmaningar (2020: 8,0)

Index 3: 7,7  Anpassning efter elevers behov (2020: 7,9)

Index 6: 7,3  Grundläggande värden på skolan/Elevhälsa (2020: 7,7)

Index 7: 7,1  Ordningsregler (2020: 7,3)

Index 5: 6,9  Argumentation och kritiskt tänkande/

Delaktighet och inflytande (2020: 7,1)

Index 2: 6,5  Stimulans (2020: 6,6)

Index 8: 5,4  Studiero (2020: 5,6) 6

Skolenkäten vt 2021 åk 5: 
5,1→ 8,4

Index 1: 8,4  

Index 9: 8,2  

Index 10: 7,9

Index 3: 7,9   

Index 4: 7,8 

Index 6: 7,3 

Index 5: 6,9  

Index 7: 6,9 

Index 2: 6,3   

Index 8: 5,1  104



Index 7-9, sorterade
• Berg 7-9: 4,9→ 8,4) (2020: 4,9→ 8,1)

Index 12: 8,4  Trygghet (2020: 8,1)

Index 3: 7,7  Tillit till elevers förmåga (2020: 7,7)

Index 4: 7,7  Anpassning efter elevers behov (2020: 7,4)

Index 5: 7,3  Utmaningar (2020: 7,2)

Index 13: 7,3  Förhindra kränkningar (2020: 6,9)

Index 1: 6,8  Veta vad som krävs (2020: 6,8)

Index 8: 6,8  Grundläggande värden på skolan (2020: 6,5)

Index 7: 6,6  Grundläggande värden i undervisningen/lärandet (2020: 6,5)

Index 6: 6,5  Argumentation och kritiskt tänkande (2020: 6,4)

Index 14: 6,2  Elevhälsa (2020: 6,8)

Index 9: 6,1  Delaktighet och inflytande (2020: 6,2)

Index 11: 6,1  Studiero (2020: 5,9)

Index 10: 5,6  Ordningsregler (2020: 5,6) 

Index 2: 4,9  Stimulans (2020: 4,9)
7

• Skolenkäten vt 2021 åk 9: 
5,1→ 7,7

Index 12: 7,7  

Index 3: 7,4  

Index 4: 6,9

Index 5: 6,9  

Index 13: 6,5  

Index 14: 6,5

Index 1: 6,3  

Index 8: 6,2  

Index 6: 6,1  

Index 7: 5,8

Index 11: 5,4  

Index 2: 5,1

Index 9: 5,1  

Index 10: 5,1105



Berg 2-6: 5,4→ 8,4 

Index 9: 8,4  Trygghet (2020: 8,4)

Index 10: 8,4  Förhindra kränkningar (2020: 8,4)

Index 1: 8,2  Veta vad som krävs/Tillit till elevers förmåga (2020: 8,4)

Index 4: 8,0  Utmaningar (2020: 8,0)

Index 3: 7,7  Anpassning efter elevers behov (2020: 7,9)

Index 6: 7,3  Grundläggande värden på skolan/Elevhälsa (2020: 7,7)

Index 7: 7,1  Ordningsregler (2020: 7,3)

Index 5: 6,9  Argumentation och kritiskt tänkande/

Delaktighet och inflytande (2020: 7,1)

Index 2: 6,5  Stimulans (2020: 6,6)

Index 8: 5,4  Studiero (2020: 5,6) 8

Åk 2-6, Skillnad mellan kön? 
>0,4

Index 9: F: 7,9 P: 8,8

Index 4: F: 7,7 P: 8,2

Index 7: F: 6,8 P: 7,4

Index 8: F: 5,0 P: 5,6
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• Berg 7-9: 4,9→ 8,4)
Index 12: 8,4  Trygghet (2020: 8,1)

Index 3: 7,7  Tillit till elevers förmåga (2020: 7,7)

Index 4: 7,7  Anpassning efter elevers behov (2020: 7,4)

Index 5: 7,3  Utmaningar (2020: 7,2)

Index 13: 7,3  Förhindra kränkningar (2020: 6,9)

Index 1: 6,8  Veta vad som krävs (2020: 6,8)

Index 8: 6,8  Grundläggande värden på skolan (2020: 6,5)

Index 7: 6,6  Grundläggande värden i undervisningen/lärandet (2020: 6,5)

Index 6: 6,5  Argumentation och kritiskt tänkande (2020: 6,4)

Index 14: 6,2  Elevhälsa (2020: 6,8)

Index 9: 6,1  Delaktighet och inflytande (2020: 6,2)

Index 11: 6,1  Studiero (2020: 5,9)

Index 10: 5,6  Ordningsregler (2020: 5,6) 

Index 2: 4,9  Stimulans (2020: 4,9)
9

Åk 7-9, Skillnad mellan kön?
>0,4

Index 2: F: 5,3 P: 4,6 
107



Prioriterade index/frågor

Balanserade styrkortet

• Stimulans

– åk 2-6, fråga 8 (Index 2)

– åk 7-9, fråga 9 (Index 2)

• Elevernas ansvar och inflytande

– F-1, fråga 12

– åk 2-6, fråga 14 (Index 5)

– åk 7-9, fråga 29 (Index 9)

• Trygghet

– F-1, fråga 6

– åk 2-6, fråga 24 (Index 9)

– åk 7-9, fråga 39 (Index 12)

10

BSC Avvikelser åk 2-6

Index 5: 6,9 Argumentation och kritiskt tänkande

Index 2: 6,6  Stimulans

Index 8: 5,6  Studiero (Kön)

Avvikelser åk 7-9

Index 10: 5,6  Ordningsregler 

Index 2: 4,9  Stimulans (+Kön)
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Kommande bilder

• Läroplansrubriker

• Index 2-6 + frågor fkl-1

• Index 7-9 

11

Jämförelse 2-6

• Berg 2-6: 2021 och 2020 

• Mellan skolor/områden 

• Hackås 2-6

• Myrviken 2-6

• Svenstavik 2-6

• Södra 2-6

Jämförelse 7-9

• Berg 7-9: 2021 och 2020 

• Mellan årskurser
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2.2 Kunskaper
2.8 Rektors ansvar

12

Åk 2-6 INDEX 2 - Stimulans

6. Skolarbetet är intressant

7. Skolarbetet är roligt

8. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer (BSC)

Index 2

ELEVENKÄT, HT 2021 Index Flickor Pojkar

Berg 2-6 6,5 6,7 6,3

Berg åk 5 5,2 5,2 5,3

Berg åk 6 5,1 4,4 5,7

Hackås 2-6 7,2 7,9 6,6

Myrviken 2-6 6,5 6,3 6,7

Svenstavik 2-6 6,2 6,5 5,9

Klövsjö 2-6 7,3 7,9 6,8

Ljungdalen 2-6 3,1 2,8 3,3

Rätan 2-6 7,0 6,3 7,1

Åsarna 2-6 5,9 6,4 5,2

Ha 2-3 8,3

Ha 4-6 6,0

My 2-3 7,5

My 4-6 5,8

Sv 2-3 7,3

Sv 4-6 5,6

Södra 2-6 6,5 6,7 6,3
Södra 2-3 8,1

Södra 4-6 5,2

Index 2

ELEVENKÄT, HT 2020 Index Flickor Pojkar

Berg 2-6 6,6 7,2 6,1

Berg åk 5 6,4 6,0 6,8

Berg åk 6 6,1 6,8 5,6

Hackås 2-6 7,6 8,2 7,2

Myrviken 2-6 6,0 6,6 5,5

Svenstavik 2-6 6,9 7,6 6,4

Klövsjö 2-6 5,1

Ljungdalen 2-6 5,7

Rätan 2-6 7,2

Åsarna 2-6 5,4 6,0 4,8

Ha 2-3 9,2

Ha 4-6 6,7

My 2-3 6,3

My 4-6 5,8

Sv 2-3 7,2

Sv 4-6 6,8

Södra 2-6 6,0 6,7 5,7
Södra 2-3 6,2

Södra 4-6 5,9

Skolenkät Åk 5, vt 2021 Index 2

Alla deltagande elever åk 5 6,3

Hackås åk 5, vt 2021 -

Myrviken åk 5, vt 2021 4,8

Svenstavik åk 5, vt 2021 5,6

Klövsjö åk 5, vt 2021 -

Ljungdalen åk 5, vt 2021 -

Rätan åk 5, vt 2021 7,6

Åsarna åk 5, vt 2021 6,9

Berg åk 5, vt 2021 6

Kövra åk 5, vt 2021 7,1
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13

Åk 7-9 INDEX 2 – Stimulans

6(7). Skolarbetet är intressant

(8). Skolarbetet är roligt

9. Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer (BSC)

Jämförelse

• Åk 7 ht 20, har sämre resultat som åk 8 ht 21

• My Åk 8 ht 20, har sämre resultat som åk 9 ht 21 (Svik samma)

Index 2

ELEVENKÄT, HT 2021 Index Flickor Pojkar

Berg 7-9 4,9 5,3 4,6

Berg åk 9 4,7 5,1 4,3
My 7 6,1

My 8 4,0

My 9 4,3

My 7-9 4,7 4,8 4,6

Sv 7 5,6

Sv 8 4,8

Sv 9 4,9

Sv 7-9 5,1 5,5 4,6

Index 2

ELEVENKÄT, HT 2020 Index Flickor Pojkar

Berg 7-9 4,9 5,3 4,4

Berg åk 9 3,7 4,3 3,4
My 7 5,2

My 8 4,7

My 9 3,5

My 7-9 4,4 4,8 4,1

Sv 7 6,4

Sv 8 4,9

Sv 9 3,9

Sv 7-9 5,2 5,5 4,6

2.2 Kunskaper
2.8 Rektors ansvar

SKOLENKÄTEN, vt 2021 Index 2 Flickor Pojkar

Alla deltagande elever åk 9 5,1 5,1 5,2

Berg åk 9, vt 2021 5,0 5,4 4,8

Myrviken åk 9, vt 2021 5,0 4,7 5,2

Svenstavik åk 9, vt 2021 5,0 5,8 4,3 111



Fkl-åk 1: Stimulans

14

HT 21: 97%
HT 20: 95 %

80%

17%

3%

84%

13%

3%

76%

21%
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60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

14. Skolarbetet är roligt, ht 2021

Berg fkl-åk1

fkl-åk1 F

fkl-åk1 P

80%

17%

3%

95%

5%
0%

63%

29%

9%

73%

27%

0%

95%

3% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

14. Skolarbetet är roligt, ht 2021

Berg fkl-åk1

Hackås fkl-åk1

Myrviken fkl-åk1

Svenstavik fkl-åk1

Södra fkl-åk1
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15

HT 21 åk 2-6: 67% 
HT 20 åk 2-6: 68 % 
HT 19 åk 2-6: 77 % 

30%
37%

15% 10% 8%

32% 37%

17%
8% 7%

29%
37%

15% 11% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej

8. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, ht 2021

Berg 2-6

2-6 F

2-6 P

30%

37%

15%
10%

8%

46%

29%

9%
11%

6%

28%

37%

21%

7% 8%

29%

37%

12% 13%
10%

36%

45%

18%

0% 0%0% 0%

33%

50%

17%

33%

50%

11%
6%

0%

17%

39%

22%

11% 11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej

8. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, ht 2021

Berg 2-6

Hackås 2-6

Myrviken 2-6

Svenstavik 2-6

Klövsjö 2-6

Ljungdalen 2-6

Rätan 2-6

Åsarna 2-6
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16

HT 21 åk 7-9: 53% 
HT 20 åk 7-9: 48 % 
HT 19 åk 7-9: 55 % 

6%

46%

32%

5%
11%6%

46%

32%

5%
11%7%

46%

27%

10% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej

7-9: 9. Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, ht 2021

Berg 7-9

7-9 F

7-9 P

7%

46%

29%

8%
10%
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44%

31%

8%
10%

7%

47%

28%

8%
10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej

7-9: 9. Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, ht 2021

Berg 7-9

Myrviken 7-9

Svenstavik 7-9
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2.3 Elevernas ansvar och inflytande 
2.8 Rektors ansvar

17

Åk 2-6 INDEX 5 - Argumentation och kritiskt tänkande/Delaktighet och inflytande

13. På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor

14. På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter (BSC)

Index 5

ELEVENKÄT, HT 2020 Index Flickor Pojkar

Berg 2-6 7,1 7,3 7,0

Berg åk 5 7,6 7,2 7,9

Berg åk 6 7,0 7,9 6,3

Hackås 2-6 8,5 8,9 8,2

Myrviken 2-6 6,6 7,0 6,2

Svenstavik 2-6 7,2 7,3 7,2

Klövsjö 2-6 6,2

Ljungdalen 2-6 6,7

Rätan 2-6 7,7

Åsarna 2-6 6,3 5,8 6,8

Ha 2-3 9,9

Ha 4-6 7,7

My 2-3 5,6

My 4-6 7,2

Sv 2-3 6,9

Sv 4-6 7,5

Södra 2-6 6,9 6,6 7,0

Södra 2-3 6,4

Södra 4-6 7,1

Index 5

ELEVENKÄT, HT 2021 Index Flickor Pojkar

Berg 2-6 6,9 6,7 7,1

Berg åk 5 6,7 5,3 7,3

Berg åk 6 6,5 6,2 6,9

Hackås 2-6 6,8 6,7 6,9

Myrviken 2-6 6,0 5,1 6,7

Svenstavik 2-6 7,3 7,1 7,5

Klövsjö 2-6 7,3 8,9 6,4

Ljungdalen 2-6 7,1 6,7 7,3

Rätan 2-6 7,4 7,8 7,3

Åsarna 2-6 7,5 7,6 7,4

Ha 2-3 7,5

Ha 4-6 6,3

My 2-3 6,1

My 4-6 6,0

Sv 2-3 8,0

Sv 4-6 7,0

Södra 2-6 7,4 8,0 7,0
Södra 2-3 7,5

Södra 4-6 7,3

Skolenkät Åk 5, vt 2021 Index 5

Alla deltagande elever åk 5 6,9

Hackås åk 5, vt 2021 -

Myrviken åk 5, vt 2021 6,7

Svenstavik åk 5, vt 2021 6,9

Klövsjö åk 5, vt 2021 -

Ljungdalen åk 5, vt 2021 -

Rätan åk 5, vt 2021 8,6

Åsarna åk 5, vt 2021 7,7

Berg åk 5, vt 2021 7,0

Kövra åk 5, vt 2021 7

115



18

Åk 7-9 INDEX 9 – Delaktighet och inflytande

28. Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll

14 (29). På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter (BSC)

30. I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö

Index 9

ELEVENKÄT, HT 2020 Index Flickor Pojkar

Berg 7-9 6,1 6,2 5,9

Berg åk 9 5,8 6,0 5,6
My 7 7,2

My 8 5,3

My 9 5,9

My 7-9 6,1 6,1 6,1

Sv 7 6,7

Sv 8 5,7
Sv 9 5,8

Sv 7-9 6,0 6,3 5,8

Index 9

ELEVENKÄT, HT 2020 Index Flickor Pojkar

Berg 7-9 6,2 6,3 6,0

Berg åk 9 5,7 6,3 5,3
My 7 5,7

My 8 6,4

My 9 6,1

My 7-9 6,1 6,1 6,1

Sv 7 6,7

Sv 8 6,4

Sv 9 5,4

Sv 7-9 6,2 6,4 5,9

2.3 Elevernas ansvar och inflytande
2.8 Rektors ansvar

SKOLENKÄTEN, vt 2021 Index 9 Flickor Pojkar

Alla deltagande elever åk 9 5,1 5,0 5,2

Berg åk 9, vt 2021 5,5 6,6 4,9

Myrviken åk 9, vt 2021 5,8 6,7 5,4

Svenstavik åk 9, vt 2021 5,2 6,6 4,0
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Fkl-åk 1: Delaktighet och inflytande

19

HT 21: 87% 
HT 20: 82 %
HT 19: 75 %
HT 18: 82 % 
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Ja Ibland Nej

12. Jag får vara med och planera mitt skolarbete, ht 2021

Berg fkl-åk1

fkl-åk1 F

fkl-åk1 P
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20

HT 21 åk 2-6: 65%
åk 7-9: 61%

HT 20 åk 2-6: 66 %
åk 7-9: 66 %

HT 19 åk 2-6: 67 %
åk 7-9: 61 %
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Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej

14 (7-9:29). På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska 
arbeta med olika skoluppgifter, ht 2021

Berg 2-6

Hackås 2-6

Myrviken 2-6

Svenstavik 2-6

Klövsjö 2-6

Ljungdalen 2-6

Rätan 2-6

Åsarna 2-6

Berg 7-9

Myrviken 7-9

Svenstavik 7-9
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Åk 7-9 INDEX 10 – Ordningsregler 

18 (31). I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns

32. I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha

19 (33). Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

Index 10

ELEVENKÄT, HT 2020 Index Flickor Pojkar

Berg 7-9 5,6 5,5 5,8

Berg åk 9 5,2 5,1 5,5
My 7 6,3

My 8 5,1

My 9 5,8

My 7-9 5,8 5,5 5,9

Sv 7 6,6

Sv 8 5,5

Sv 9 4,9

Sv 7-9 5,6 5,4 5,8

Index 10

ELEVENKÄT, HT 2020 Index Flickor Pojkar

Berg 7-9 5,6 5,6 5,6

Berg åk 9 5,2 5,3 5,2
My 7 5,1

My 8 5,7

My 9 5,8

My 7-9 5,6 5,5 5,6

Sv 7 6,7

Sv 8 5,5

Sv 9 4,6

Sv 7-9 5,6 5,7 5,6

2.8 Rektors ansvar

SKOLENKÄTEN, vt 2021 Index 10 Flickor Pojkar

Alla deltagande elever åk 9 5,1 5,0 5,2

Berg åk 9, vt 2021 5,3 5,6 5,2

Myrviken åk 9, vt 2021 5,7 5,7 5,7

Svenstavik åk 9, vt 2021 4,9 5,5 4,4
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Fkl-åk 1: Ordningsregler

22
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13. I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns, ht 2021

Berg fkl-åk1

fkl-åk1 F

fkl-åk1 P
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13. I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns, ht 2021

Berg fkl-åk1

Hackås fkl-åk1

Myrviken fkl-åk1

Svenstavik fkl-åk1

Södra fkl-åk1
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23
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Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Vet ej
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2.8 Rektors ansvar

28

Åk 2-6 INDEX 8 - Studiero

20. Jag har studiero på lektionerna

21. På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet

Index 8

ELEVENKÄT, HT 2021 Index Flickor Pojkar

Berg 2-6 5,4 5,0 5,6

Berg åk 5 4,6 3,2 5,3

Berg åk 6 5,6 5,6 5,7

Hackås 2-6 5,9 5,7 6,1

Myrviken 2-6 4,6 3,9 5,2

Svenstavik 2-6 5,2 4,9 5,4

Klövsjö 2-6 6,5 6,1 6,8

Ljungdalen 2-6 5,6 5,6 5,6

Rätan 2-6 6,1 7,2 5,9

Åsarna 2-6 6,1 6,4 5,7

Ha 2-3 7,0

Ha 4-6 5,0

My 2-3 4,5

My 4-6 4,8

Sv 2-3 5,5

Sv 4-6 5,0

Södra 2-6 6,2 6,3 6,1

Södra 2-3 5,7

Södra 4-6 6,6

Index 8

ELEVENKÄT, HT 2020 Index Flickor Pojkar

Berg 2-6 5,6 5,2 5,9

Berg åk 5 6,0 5,6 6,4

Berg åk 6 5,7 5,3 6,0

Hackås 2-6 6,3 5,9 6,7

Myrviken 2-6 4,7 4,4 4,9

Svenstavik 2-6 5,7 5,6 5,8

Klövsjö 2-6 5,6

Ljungdalen 2-6 7,6

Rätan 2-6 6,3

Åsarna 2-6 5,6 5,6 5,7

Ha 2-3 8,5

Ha 4-6 5,0

My 2-3 3,9

My 4-6 5,2

Sv 2-3 5,3

Sv 4-6 6,0

Södra 2-6 6,0 5,4 6,3

Södra 2-3 5,6

Södra 4-6 6,2

Skolenkät Åk 5, vt 2021 Index 8

Alla deltagande elever åk 5 5,1

Hackås åk 5, vt 2021 -

Myrviken åk 5, vt 2021 6,7

Svenstavik åk 5, vt 2021 5,1

Klövsjö åk 5, vt 2021 -

Ljungdalen åk 5, vt 2021 -

Rätan åk 5, vt 2021 5,8

Åsarna åk 5, vt 2021 5,8

Berg åk 5, vt 2021 5,4

Kövra åk 5, vt 2021 7,1
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Åk 7-9 INDEX 11 – Studiero

20 (34). Jag har studiero på lektionerna

21 (35). På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet

36. Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna

Index 11

ELEVENKÄT, HT 2020 Index Flickor Pojkar

Berg 7-9 6,1 6,0 6,3

Berg åk 9 6,1 5,8 6,4
My 7 6,1

My 8 5,5

My 9 6,0

My 7-9 5,9 5,5 6,2

Sv 7 6,9

Sv 8 5,9

Sv 9 6,2

Sv 7-9 6,3 6,2 6,4

Index 11

ELEVENKÄT, HT 2020 Index Flickor Pojkar

Berg 7-9 5,9 5,6 6,3

Berg åk 9 5,8 5,1 6,3
My 7 5,7

My 8 5,7

My 9 5,8

My 7-9 5,7 5,3 6,0

Sv 7 6,9

Sv 8 5,6

Sv 9 5,7

Sv 7-9 6,1 5,8 6,5

2.8 Rektors ansvar

SKOLENKÄTEN, vt 2021 Index 11 Flickor Pojkar

Alla deltagande elever åk 9 5,4 5,3 5,6

Berg åk 9, vt 2021 5,4 5,5 5,4

Myrviken åk 9, vt 2021 5,3 5,8 5,1

Svenstavik åk 9, vt 2021 5,5 5,2 5,7
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Fkl-åk 1: Studiero
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(2.1 Normer och värden)
2.8 Rektors ansvar

36

Åk 2-6 INDEX 9 - Trygghet

22. I min skola finns det elever som jag är rädd för

23. I min skola finns det vuxna som jag är rädd för

24. Jag känner mig trygg i skolan (BSC)

Index 9

ELEVENKÄT, HT 2021 Index Flickor Pojkar

Berg 2-6 8,4 7,9 8,8

Berg åk 5 8,9 8,3 9,3

Berg åk 6 8,1 7,8 8,4

Hackås 2-6 9,1 9,0 9,2

Myrviken 2-6 7,9 6,9 8,5

Svenstavik 2-6 8,2 7,8 8,5

Klövsjö 2-6 8,7 8,1 9,1

Ljungdalen 2-6 8,2 6,7 9,1

Rätan 2-6 9,5 7,8 9,8

Åsarna 2-6 9,4 9,4 9,5

Ha 2-3 9,5

Ha 4-6 8,7

My 2-3 6,7

My 4-6 8,6

Sv 2-3 8,7

Sv 4-6 7,9

Södra 2-6 9,1 8,5 9,5

Södra 2-3 8,9

Södra 4-6 9,3

Index 9

ELEVENKÄT, HT 2020 Index Flickor Pojkar

Berg 2-6 8,4 8,2 8,5

Berg åk 5 8,6 8,3 8,8

Berg åk 6 8,6 8,6 8,6

Hackås 2-6 8,8 9,0 8,7

Myrviken 2-6 7,7 7,4 7,9

Svenstavik 2-6 8,3 8,2 8,4

Klövsjö 2-6 7,9

Ljungdalen 2-6 9,7

Rätan 2-6 9,0

Åsarna 2-6 9,2 9,2 9,1

Ha 2-3 9,8

Ha 4-6 8,2

My 2-3 7,3

My 4-6 7,9

Sv 2-3 8,4

Sv 4-6 8,3

Södra 2-6 8,8 8,5 9,0

Södra 2-3 8,4

Södra 4-6 9,0

Skolenkät Åk 5, vt 2021 Index 9

Alla deltagande elever åk 5 8,2

Hackås åk 5, vt 2021 -

Myrviken åk 5, vt 2021 7,9

Svenstavik åk 5, vt 2021 8,0

Klövsjö åk 5, vt 2021 -

Ljungdalen åk 5, vt 2021 -

Rätan åk 5, vt 2021 9,8

Åsarna åk 5, vt 2021 9,6

Berg åk 5, vt 2021 8,5

Kövra åk 5, vt 2021 8,2
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Åk 7-9 INDEX 12 – Trygghet

22 (37). I min skola finns det elever som jag är rädd för

38. I min skola finns det personal som jag är rädd för

24 (39). Jag känner mig trygg i skolan (BSC)

Index 12

ELEVENKÄT, HT 2021 Index Flickor Pojkar

Berg 7-9 8,4 8,2 8,6

Berg åk 9 8,6 8,4 8,8
My 7 8,4

My 8 7,8

My 9 8,8

My 7-9 8,4 8,3 8,5

Sv 7 8,5

Sv 8 8,4

Sv 9 8,5

Sv 7-9 8,5 8,2 8,7

Index 12

ELEVENKÄT, HT 2020 Index Flickor Pojkar

Berg 7-9 8,1 8,1 8,0

Berg åk 9 7,6 7,5 7,7
My 7 7,8

My 8 7,9

My 9 7,1

My 7-9 7,6 8,3 7,0

Sv 7 9,0

Sv 8 8,1

Sv 9 8,2

Sv 7-9 8,4 8,0 9,0

(2.1 Normer och värden)
2.8 Rektors ansvar

SKOLENKÄTEN, vt 2021 Index 12 Flickor Pojkar

Alla deltagande elever åk 9 7,7 7,6 8,0

Berg åk 9, vt 2021 7,1 6,8 7,3

Myrviken åk 9, vt 2021 6,6 7,1 6,4

Svenstavik åk 9, vt 2021 7,6 6,6 8,6
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Fkl-åk 1: Trygghet

38

HT 21: 89% (98%) 
HT 20: 83 % (97%)
HT 19: 87 % (98 %)
HT 18: 81 % (97 %) 
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6. Jag känner mig trygg i skolan, ht 2021
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HT 21 åk 2-6: 84%
åk 7-9: 85%

HT 20 åk 2-6: 85%
åk 7-9: 81%

HT 19 åk 2-6: 91 %
åk 7-9: 86 % 
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24 (7-9:39). Jag känner mig trygg i skolan, ht 2021
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7-9: 38. I min skola finns det personal som jag är rädd för, ht 2021
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7-9: 38. I min skola finns det personal som jag är rädd för, ht 2020
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3. Utbildningsnämnden förelägger Skålans byaråd i egenskap av huvudman 
att undersöka vilka krav som ställs för att vara rektor i förskolan och se till 
att rektor uppfyller dessa krav (enligt skollagen 2 kap. 11-12§§). 
4. Utbildningsnämnden förelägger Skålans byaråd i egenskap av huvudman 
att inkomma med skriftlig redogörelse gällande punkterna 1-3 senast 31 
mars 2022. 
 
Ansvarig 
Charlotte Helgesson 
 
Finansiering 
Finansiering sker ur verksamhet Ej aktuellt 
 
Tidplan/Uppföljning 
2022-04-27 
 
Bakgrund 
Enligt ”Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola i 
Bergs kommun 2016-05-04” och ”Riktlinjer för godkännande och rätt till 
bidrag för pedagogisk omsorg i Bergs kommun 2016-05-04” ska 
huvudmannen för aktuell verksamhet årligen inkomma med kvalitetsrapport 
och bokslut senast 15 augusti.  
 
Skålans byaråd har, i juni 2021, inkommit med handlingar avseende 
”Organisation och kvalitetsrapport 2020/2021” och ”Kvalitetsplan 
2021/2022” för förskola och fritids. I oktober inkom kompletterande 
handlingar med tillbud under läsåret, årsredovisning, protokoll från årsmöte 
med Skålans bysamverkan och stadgar. Dessa handlingar skickades efter att 
de fått de nya riktlinjerna ” Riktlinjer för att starta och bedriva fristående 
förskola fritidshem och pedagogisk omsorg i Bergs kommun” som ersatte 
de tidigare nämnda riktlinjerna. 
I handlingarna framkommer frågeställningar gällande stöd för 
klagomålshantering samt vad som gäller för att vara rektor vilket är frågor 
som styrelsen som huvudman ska besvara. Något som saknas i handlingarna 
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är hur huvudmannen hanterar Skollagens krav om skolchef för förskolan 
som började gälla 1 januari 2019.  Vidare behöver man klargöra 
terminologin och skillnad i uppdrag gällande fritidshem och pedagogisk 
omsorg för barn i ålder 6-13 år. Skolans byaråd benämner en av sina 
verksamheter som fritids, men enligt det godkännande som getts så är denna 
verksamhet pedagogisk omsorg. Skålans byaråds styrelse, tillika huvudman 
för förskolan och den pedagogiska omsorgen behöver utifrån ovanstående 
vidta åtgärder för att möte Skollagens krav om klagomålshantering, rektors 
ledarskap och pedagogisk omsorg. De behöver även utse en skolchef för 
förskolan.   
 
Barnperspektivet 
( )  Bedöms inte vara relevant 
(X)  Har beaktats (se bilaga) 
 
Godkänt av: 
 
Godkännare 
Godkänd datum 
 
 
 
Kopia till 
Skålans byaråd 
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 2021-11-08 Dnr 2021/50 
 
Utbildningsavdelningen 
Anneli Olofsson 
 Utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021  
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att rikta statsbidraget för tillfälliga insatser 
relaterade till coronapandemin till insatser för elever i behov av särskilt stöd 
i grundskolan.  
 
Ansvarig 
Anneli Olofsson 
 
Finansiering 
Finansiering sker ur verksamhet: Inom beviljad bidragsram.  
 
Tidplan/Uppföljning 
Juni 2022 
 
Bakgrund 
Under februari månad 2021 betalades den så kallade skolmiljarden ut till 
samtliga kommuner i landet. Vid ändring av Skolverkets regleringsbrev för 
budgetåret 2021 beslutade regeringen att tillskjuta ytterligare 250 miljoner 
kronor. Medlen ska användas till insatser i kommunala och fristående 
skolor. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna, utan de betalas ut till 
alla kommuner. Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur 
pengarna ska användas för att säkerställa att barn och elever får den 
utbildning de har rätt till, trots coronapandemin. Bidraget får användas till 
verksamhet inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. 
Totalt fördelas 1,25 miljarder kronor. Pengarna fördelas proportionellt 
utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun. Bergs 
kommuns bidragsram var totalt 777 297 kr kalenderåret 2021.  
Information och dialog om bidraget och dess användning för innevarande år 
skedde vid nämnden 3 mars 2021 och verksamhetsutvecklare och 
utbildningschef fick i uppdrag att fastställa behov och inriktning av bidraget 
utifrån delegation gällande statsbidrag. Behov som framkommit i dialog 
med rektorer är insatser för barn i behov av särskilt stöd samt extra 
undervisning/handledning för grundskoleelever med annat modersmål för 
att ge bättre förutsättningar att komma vidare i gymnasiestudier. För 
kommande år finns inga fastställda bidragsramar men enligt regeringens 
budgetförslag ska medel fördelas även under 2022.  
 
Barnperspektivet 
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( )  Bedöms inte vara relevant 
(x)  Har beaktats (se bilaga) 
 
 
 
 
Anneli Olofsson  
Utbildningschef  
 
 
 
 
Kopia till 
Lina Östman, controller 
Marlen Forseth, administratör 
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 2021-11-15 Dnr 2021/126 
 
Utbildningsavdelningen 
Charlotte Helgesson 
 Utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 

Begäran om handlingar, Kövra byskola 
 
Förslag till besluts  
Utbildningsnämnden begär att huvudmannen för Kövra byskolas enskilda 
förskola skickar in kvalitetsrapport för 2020/2021 samt senaste bokslut för 
förskolan senast 15 december 2021.  
 
Ansvarig 
Charlotte Helgesson 
 
Finansiering 
Finansiering sker ur verksamhet Ej aktuellt 
 
Tidplan/Uppföljning 
2022-01-26 
 
Bakgrund 
Enligt ”Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild Förskola i 
Bergs kommun” daterade 2016-05-04 ska den huvudman som driver enskild 
förskola i Bergs kommun senast 15 augusti respektive år skicka in en 
kvalitetsrapport och bokslut till Bergs kommun. Kövra byskola har ej 
inkommit med några handlingar. Från och med 2021-10-13 gäller nya 
riktlinjer och används därmed vid kommande regelbundna tillsyn. 
 
 
Barnperspektivet 
(X)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 
 
Godkänt av: 
 
Godkännare 
Godkänd datum 
 
 
 
Kopia till 
Kövra byskola 
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 Datum Dnr  
 2021-11-17 2021/8 
 

Stabsavdelningen 
  Elin Ryd Utbildningsnämnden 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden lägger redovisning av delegationsbeslut till 
handlingarna efter delgivning. 
 
Övergripande sammanställning 

 Ansvarig 
Elin Ryd 

 
Finansiering 
Finansiering ej nödvändig 

 
Tidplan/Uppföljning 
Sammanställning vid varje ordinarie sammanträde enligt sammanträdesplan  
 
Bakgrund 
För redovisning av delegationsbeslut gäller vissa nya regler i och med den 
nya kommunallagen (KL 2017:725) där varje nämnd själv ska ta ställning 
till i vilken omfattning beslut tagna på delegation ska anmälas. Det gäller 
även beslut som har fattats efter vidaredelegation (7 kap 8 § KL). Syftet med 
denna lagändring är att öka effektiviteten genom att delegationsbeslut kan 
vinna laga kraft snabbare. Det blir alltså möjligt för en nämnd att avgöra om 
beslut i vissa ärenden eller grupper av ärenden inte ska anmälas till nämnden.   
Förbehållet är beslut som kan överklagas med laglighetsprövning, vilka ska 
protokollföras. Beslut av rent förberedande eller rent verkställande art  
behövs inte återrapporteras (13 kap 2 § 2 stycket KL). Verkställighetsbeslut 
utgör så kallat faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig beskaffenhet 
som regelmässigt fattas av olika befattningshavare i kraft av deras 
tjänsteställning.  
 
Som ett led i uppföljning av hur den delegerade beslutanderätten använts 
kan nämnderna även besluta om mer samlad återrapportering genom en 
sammanställning. Handlingarna till sammanställningen som redovisats ovan 
finns tillgängliga i ärendehanteringssystemet.  
 
 
 

Personalärenden inom utbildningsnämnden    
 

Ärende Antal Beslutsdatum 

Förteckning månadsavlönade, tillsvidare        7 Augusti 
 
 

Förteckning månadsavlönade, visstid        28 
 

Augusti 
 
 

Förteckning timavlönade                37 Augusti 
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 Datum Dnr  

Barnperspektivet 
(X)  Bedöms inte vara relevant 
(  )  Har beaktats (se bilaga) 
 
  
 
  
Jesper Tjulin  Elin Ryd 
Stabschef      Nämndsekreterare  
 
 
 
Kopia till 
Elin Ryd, nämndsekreterare  
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