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1. Om Innovitaskolan Johanneberg

Huvudman för Innovitaskolan Johanneberg är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som
är en del av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Johanneberg är, tillsammans med 28 andra skolor, en del av
Innovitaskolan. Innovitaskolan inriktar sig på att kombinera traditionell undervisning med
moderna verktyg och metoder och arbetar målinriktat för varje framtid.

Personal & Organisation
På skolan arbetar ca 35 personal, varav de flesta är lärare, övriga personalgrupper är
elevassistenter, måltidsbiträde, skolvärdar, vi har en socialpedagog, elevhäsloteam
bestående av kurator, speciallärare, skolsköterska och speciallärare samt skolpsykolog.
Vi har också en socialpedagog som är knuten till elevhälsoteamet.
Det finns också administratör samt två rektorer (en rektor och en biträdande rektor).

Skolan är organiserad efter 4 lärararbetslag, där lärarna i arbetslaget undervisar eleverna
i de flesta ämnen (undantag av bild och musik samt några andra praktiska ämnen). Syftet
med detta är att eleverna bara skall behöva träffa ett begränsat antal elever i sin
undervisning, vilket främjar att lärarna kan bygga upp en god relation till eleverna.

Skolan har en övergripande ledningsgrupp bestående av rektorerna och
arbetslagsledarna, och dessa träffas regelbundet för att sköta den vardagliga driften av
skolan.
När der gäller utvecklingsfrågor träffar rektorerna förstelärarna, som har i sin
arbetsbeskrivning att vara delaktiga i skolutvecklings- och kompetensutvecklingsfrågor.

2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell
Inom Pysslingen vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Pysslingen och AcadeMedias
gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta
innebär att det finns en gemensam definition av vad som menas med kvalitet, och ur
vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens
om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta
mål.

Vår kvalitetsdefinition:
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).
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Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt huvudmannen och skolledningen
organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens och undervisningens
genomförande, dels om andra förutsättningar i form av till exempel sammansättning av
personal, elever och barn.

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i det vi gör.

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken utsträckning vi når de nationella målen.

Våra framgångsfaktorer:
Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra barn och
elevers bästa när vi fattar beslut.
Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in
barn, elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi upp att vårt
arbete ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.
Kollegial samverkan - Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och
erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra
resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.
Aktiv resursfördelning - Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån
förutsättningar och behov.
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som
genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen,
vilken syftar till att ge underlag till verksamheten plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid
vårterminens start, som ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på
verksamheten. Enkäten genomförs i grundskolan inklusive fritidshemmet.

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas
kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen, för
Fenestra Centrums del åk 6-9.

Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för
att kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen,
elevhälsoarbetet och trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att
bedöma i vilken utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret.

I juni varje år sammanställs alla betyg och omdömen, samt resultaten på de nationella
proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden
i läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl
avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i
denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som
huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport
och verksamhetsplaner tas fram för hur skolenheten ska arbeta vidare mot högre
måluppfyllelse nästa läsår.
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3. Resultatkvalitet
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de
mål som finns i läroplanen för respektive skolform.

Grundskolan
Betyg avgångselever (åk 9)

Parameter och kön 2018
/19

2019
/20

2020
/21

Andel elever med A-E i alla
ämnen 86,5% 74,0% 80,5%
Flicka 89,2% 79,1% 75,0%
Pojke 83,8% 67,6% 86,5%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 94,6% 85,7% 88,3%
Flicka 97,3% 90,7% 82,5%
Pojke 91,9% 79,4% 94,6%
Genomsnittligt meritvärde 258,9 228,1 246,9
Flicka 269,2 247,9 241,6
Pojke 248,9 203,6 252,5

Betyg (årskurs 6)

Parameter och kön 2018
/19

2019
/20

2020
/21

Andel elever med A-E i
alla ämnen 69,2% 59,0% 52,9%
Flicka 82,5% 67,3% 69,4%
Pojke 55,3% 44,8% 13,3%

Nationella prov (6 och 9)
Sammanfattning Årskurs 6 och 9
Med anledning av pandemin har inga nationella prov genomförts i årskurs 6 eller årskurs
9 varken under vårterminen 2020 eller vårterminen 2021, vilket gör att det inte finns
fullständiga resultat.
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4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Lars skriver…..

Utvärdering av undervisningen (Grundskolan)

Undervisning (kunskaper och värden)

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med
fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel
7-10)

Vårdnadsha
vare,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 202
0

202
1 2020 2021

Jag är nöjd med undervisningen på min skola 52% 63% 51% 64%

Det är bra lärare på min skola 57% 70% 58% 71%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 40% 50% 51% 61%
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå så bra
som möjligt för mig 54% 64% 45% 61%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag behöver det - 69% - 67%

Andel nöjda elever och vh har ökat med över 10% år från 2020 till 2021, ökningen gäller
samtliga frågor.
En stort kompetensutvecklingsarbete har lagts ner på att skapa gemensamma rutiner
för hur man genomför lektioner, där samtliga undervisande lärare deltagit. Att det finns
gemensamma principer för hur lektionerna genomförs på skolan tror vi skapar en
trygghet tillvara och tillgodogöra sig undervisningen, vilket också avspeglas i de höjda
betygsresultaten.
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Denna satsning kommer att fortsätta, då det varje läsår kommer nya lärare, som
behöver ta till sig detta i sin undervisning.
På frågan “Mina lärare gör så jag får lust att lära mig mer” (elevernas nöjdhet ligger på
50%) finns det utrymme för förbättring, även om resultatet höjts från föregående år.
Frågan kommer att tas upp på olika  personalkonferenser.

Bedömning och betyg

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med
fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel
7-10)

Vårdnadsha
vare,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 202
0 2021 2020 2021

Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska kunna i de olika
ämnena 47% 55% 48% 59%

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet 45% 53% 52% 58%

Även om vi ser en höjning med nöjdheten från föregående år i frågan om lärarnas
förmåga att stödja eleverna i deras lärande kommer frågan att ligga kvar som ett
område där fortsatt Kompetensutveckling skall ges. I flera tillfällen under året kommer
tid till detta att avsättas.

Arbetet med normer och värden

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med
fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshavar
e,

(andel 7-10)
Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag känner mig trygg i skolan 77% 77% 77% 74%

Det är ordning och reda i min skola 32% 45% 54% 53%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 44% 55% 51% 51%

Trygghet och studiero är ett utvecklingsområde för skolan. Även om elevernas svar om
deras upplevelse av trygghet ligger konstant på 77% kan vi inte vara nöjda. Elevernas
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resultat och trivsel i skolan är tydligt kopplat till upplevelsen trygghet, ordning och
reda samt arbetsro. Detta är ett fortsatt prioriterat område för skolan.

Elevernas ansvar och inflytande

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med
fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel
7-10)

Vårdnadsha
vare,

(andel 7-10)
Fråga (kundundersökning januari/februari) 2020 2021 2020 2021
De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi elever tycker och
tänker 48% 60% 61% 71%

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i skolan 40% 46% 49% 55%

Även om vi ser en förbättring vad det gäller elevernas möjlighet att påverka, behöver vi
fortsätta att arbeta på elevernas inflytande i skolan. Det är viktigt att eleverna känner
att de kan påverka sina studier och sin arbetsmiljön i skolan.   Elevinflytande skall ske
inom tre områden:

1. Vi kommer att göra en nystart för Elevrådet hösten 2021, samt utbilda elever i
arbetsmiljö (elevskyddsombud).

2. Varje klass har också på sin tid tillsammans med sin mentor tillfälle att ta upp
för klassen viktiga frågor.

3. Eleverna skall ha möjlighet att, inom vissa moment i kursen, tillsammans med
sin lärare diskutera och tillsammans ta fram former för redovisning inom de
olika ämnena.

Slutsatser (undervisning)

Även om vår elevenkät visar att det skett förbättringar, kan vi inte känna oss nöjda. Vi
strävar efter att ha en skola där vi ständigt ser till att det sker förbättringar i vår
verksamhet.
Fyra definierade områden som vi har som fokusområdet läsåret 21/22 är:

1. Trygghet och Studiero
2. Området undervisning och Ledarskap i klassrummet
3. Betyg och bedömning
4. Att fortsätta utveckla skolan och undervisningen enligt EUs åtta

nyckelkompetenser
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Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan)
Indikatorer för utvärdering:
Indikatorerna är hämtade ur den trygghetsenkät som genomförs i oktober varje år

Fråga ur trygghetsenkät (hösten) 2020/2021 (Elever,
andel ja%)

Jag känner mig trygg i skolan 85%
Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av andra
elever på din skola? 29%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av någon
vuxen på din skola? 14%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara delaktig i
trygghetsarbetet på din skola? 68%

Även om 85% av eleverna upplever att de är trygga på skolan, är det alltför många
elever (29%) som under läsåret upplever att de behandlats illa av andra elever.  Att 14%
av eleverna upplever att en vuxen tilltalat dem besättande eller kränkande är
naturligtvis ochs en alltför hög siffra, inget annat än 0% är godtagbart. Fler elever
behöver också bli delaktiga i trygghetsarbetet på skolan.

Främjande och förebyggande arbete

Ett förebyggande arbete är att proaktivt arbeta med elevers skolnärvaro. Vi behöver
snabbt reagera när elever inte kommer till skolan, och agera innan de riskerar att bli
hemmasittare. Ett sådant arbete är påbörjat via elevhälsan i samarbete med
mentorerna.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Samtliga anmälningar om kränkande behandling skall anmälas, i den mall som
tillhandahålls av Academedia.  Alla fall skall grundligt utredas samt eleverna skall veta
att det alltid innebär konsekvenser att behandla andra kränkande.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Trygghetsarbetet är vårt viktigaste prioriterade område. Om vi har en skola där det
råder trygghet och studiero, har vi de bästa förutsättningarna att vara en skola på på
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bästa sätt tar tillvara elevernas förmågor och låter dem nå sin maximala inlärningsnivå.

Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan)

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med
fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel
7-10)

Vårdnadsha
vare,

(andel 7-10)
Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag behöver det - 69% - 67%

Syftet med skolans elevhälsoteam är att säkerställa att de elever som behöver extra
stöd skall få detta, och att använda skolans resurser på det mest effektiva och flexibla
sättet. För vissa elever behöver det göras anpassningar i klassrummet under de vanliga
lektionerna, för andra elever kan det innebära att gå ifrån sin klass vissa gånger i
veckan och få stöd enskilt eller i mindre grupp, för ytterligare andra kan det innebära
att ha ett anpassat schema med fokus på ett mindre antal ämnen osv.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Elevhälsoteamet har möte 2 timmar varje vecka, där man går igenom de elever som
behöver extra stöd eller anpassningar, om det finns behov av att göra några
kartläggningar eller utredningar på elever, samt man ser över hur det utlagda stödet
fungerar och om vissa stödresurser behöver ändras eller omprioriteras. Anmälan om
stöd kan göras på flera sätt, det kan komma signal från vårdnadshavare, från
undervisande lärare eller från specialpedagog.   Då skolan fom hösten 2021 har ny
specialpedagog samt ny speciallärare, pågår för närvarande en översyn av dessa
rutiner.
Två gånger per termin besöker elevhälsan de olika arbetslagen på speciella möten
(EHM) där man fokuserar på aktuella problem som arbetslagen kan se.

Främjande och förebyggande arbete

Det främjande och förebyggande arbetet inriktas huvudsakligen på områdena studiero
och trygghet, samt elevers skolnärvaro. När det gäller Trygghet och studiero har
höstens insatser handlat om att motverka skojbråk och kränkningar. Tydlig information
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till elever och vårdnadshavare har gått ut om skolans nolltolerans mot detta. I arbetet
med elevers skolnärvaro går EHT regelbundet igenom aktuella listor på elever med
hög frånvaro, för att snabbt sätta in åtgärder till hjälp åt dessa. Då detta är helt nytt fom
september 2021 ärt det alltför tidigt att se effekten, men vi ser redan att eleverna är
medvetna om att vi har nolltolerans mot skolbråk.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Även om samtliga medlemmar i elevhälsan (utom skolsköterskan) är nya på sin uppgift
eller nya på skolan, finns nu en väl fungerande grupp med ett bra samarbete, och de
tar snabbt tar tag i saker och de behov som uppstår. Det har också arbetats fram en
metod att systematisk bedriva det förebyggande och främjande arbetet på skolan.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

Vi har 4 prioriterade områden under läsåret:
1. Trygghet och Studiero
2. Implementering av nytt Varumärke - Attraktiv skola
3. Betyg och bedömning/ledarskap i klassrummet
4. Utveckla organisationen: Elevråd, Hälsoråd, IKT-råd, Skolbiblioteket Estetiska

gruppen osv.

12


