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Om Innovitaskolan Kalix

Huvudman för Innovitaskolan Kalix är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som är en del
av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Kalix 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
Kort info om personal (pedagoger, administration, skolledning mm)
Beskriv skolans inre organisation (övergripande organisation för drift respektive
utveckling). (t.ex. ledningsgrupp, förstelärare, arbetslag, osv.)

Skolans personal består av :
Rektor Vanessa Hiltunen
Bitr rektor Jenny Blomqvist
Arbetslags F-5
Arbetslag6-9 J
Eht
Fritidspersonal

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).

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.
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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.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 både i förskolan, 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
(årskurs 1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3). Två gånger
om året görs bedömningar av måluppfyllelsen och den pedagogiska processen i
förskolan.

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
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och verksamhetsplaner tas fram för hur skolenheten ska arbeta vidare mot högre
måluppfyllelse nästa läsår.
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 50,0% 64,3% 70,4%
Flicka 37,5% 57,1% 80,0%
Pojke 66,7% 71,4% 64,7%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 71,4% 71,4% 85,2%
Flicka 50,0% 71,4% 80,0%
Pojke 100,0% 71,4% 88,2%
Genomsnittligt meritvärde 187,9 205,2 206,0
Flicka 185,6 206,8 227,5
Pojke 190,8 203,3 193,4

Betyg (årskurs 6)

Parameter och kön 2018/19 2019/20 2020/21

Andel elever med A-E i
alla ämnen 66,7% 69,2% 66,7%
Flicka 71,4% 60,0% 62,5%
Pojke 63,6% 75,0% 71,4%

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har 86% av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska, uppnått
kravnivån i de olika delproven. 11% av eleverna i klassen har ej slutfört eller deltagit i alla
delproven. I denna klass finns det ingen elev som läser mot kursplanen svenska som
andraspråk. I matematik har 11% procent av eleverna som deltagit uppnått kravnivån i de
olika delproven. Resultatet 11% är beräknat på alla delproven, medan 65% av eleverna
som har uppnått kravnivån på alla delproven förutom ett halvt delprov.

Sammanfattning Årskurs 6 och 9
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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.

Fritidshemmet
De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och
värden, Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och
matematik, Demokrati och samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers
ansvar och inflytande samt Fritidshemmet och omvärlden. Dessa målområden är i sin tur
uppdelade i fyra perspektiv: Undervisning, Ömsesidig samverkan, Uppföljning,
utvärdering och progression samt Utveckling. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6
och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen
är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar)
för perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad
av texten nedan.

Målområde 2020/21

Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 6,0
Skapande och estetiska
uttrycksformer 6,0
Språk och kommunikation 4,0

Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret
2020/21 är lekar, fysisk aktivitet, utevistelse men även skapande, (bägge på 6.0). Lägst
utfall noteras för målområdet språk och kommunikation (4). Bedömningsverktyget för
fritidshemmets målområden implementerades under läsåret 20/21 med utökad valfrihet
gällande antal bedömda målområden. Bedömningen representerar därför inte hela
fritidsverksamheten.

Förskolan
De målområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen: Barns delaktighet
och inflytande, Kultur, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden,
Skapande samt Språk och kommunikation. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i
fyra perspektiv: Förskola och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering,
uppföljning och utveckling.  Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet
åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar
i förhållande till kraven i styrdokumenten.
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Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar)
för perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad
av texten nedan.

Målområde 2019/20 2020/21

Barns delaktighet och
inflytande 5,0 6,0
Kultur 4,0 6,0
Lek 4,0 6,0
Matematik 4,5 6,5
Naturvetenskap och
teknik 4,0 6,0
Normer och värden 5,5 6,5
Skapande 4,0 6,0
Språk och kommunikation 4,5 6,0

Det målområde där förskolans undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är
Matematik och Normer och värden. Förskolans undervisning ligger något lägre övriga
områden (barns delaktighet och inflytande, kultur, lek, naturvetenskap och teknik,
skapande och språk och kommunikation). I jämförelse med 2019/20 ses den största
ökningen på ett flertal områden bla. skapande, naturvetenskap och teknik, kultur och lek.
Den största minskning ser vi i områden som barns delaktighet och inflytande samt
Normer och värden

4 Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och Fritidshemmet
Tematiskt arbete - heldags lärande med fokus på temaarbete i åk F-3 &
fritidshem.
Värdegrund - Trygg elevgrupp
Språkutvecklande arbetssätt
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Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Undervisning:
Temapaket för ökat samarbete mellan ämnen, samma lektionsstart/slut och
tydliggörande frågor (bildstöd), arbetslag F-3, 4-9, ansvarsgrupper (trygghetsteam,
biblioteksgrupp, evenemangsgrupp, marknadsföringsgruppen, PUG), strukturerad
mötestid, EQ (socialpedagog), socialpedagog har hållit i elevråd, klassråd på
mentorstid.

Sambedömning:
Temapaketet har sambedöms plus gemensam planering för lärare som undervisar i
samma ämne/årskurs.

Delaktighet i kvalitetsarbete samt trygghetsarbete:
NKI samt trygghetsteamets arbete, EQ som skolans val.

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)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag är nöjd med undervisningen på min
skola 82% 89% 91% 92%

Det är bra lärare på min skola 83% 91% 96% 92%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 70% 66% 87% 88%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 84% 89% 88% 91%
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Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 89% - 86%

Vi behöver hitta uppgifter till eleverna för att skapa lust att lära. Vi tycker att vi saknar
tiden till att verkligen anpassa för varje enskild individ.

Bedömning och betyg

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

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag
ska kunna i de olika ämnena 77% 82% 75% 80%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 73% 78% 73% 78%

Vi har blivit bättre på att både kommunicera våra förväntningar på eleverna samt hur
det går för dem i skolarbetet. Vi använder planeringsverktyget i Schoolsoft och i
matriser samt på lektioner.

Arbetet med normer och värden

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

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag känner mig trygg i skolan 85% 94% 89% 88%

Det är ordning och reda i min skola 72% 68% 84% 83%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 82% 81% 80% 77%
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Vi kan inte utläsa hur undervisningen verkar för jämställdhet mellan könen enligt ovan

Om vi bortser från det så har vi fokuserat mer på arbetet kring ordning och reda:
ordning och reda, mobilfria lektioner, ingen dryck/godis/snacks. Eleverna vet vad som
gäller då alla lärare gör samma sak.

Elevernas ansvar och inflytande

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

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi
elever tycker och tänker 78% 78% 92% 87%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 75% 60% 82% 81%

Vi måste  bli bättre på att göra eleverna delaktiga samt synliggöra för eleverna när de
är delaktiga.

Slutsatser (undervisning)

Utveckla: elevinflytande, lust att lära hos eleverna, ordning och reda,
Värna om: tryggheten, eleverna känner stöd i att lärarna hjälper dem med skolarbetet

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

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

Jag känner mig trygg i skolan 95%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa 15%
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behandlad av andra elever på din skola?
Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 1%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 86%

Vårt trygghetsarbete har fungerat bra enligt ovan men vi behöver jobba med hur
eleverna är mot varandra.

Främjande och förebyggande arbete

Vi tror att EQ arbetet med sin kontinuitet har bidragit till siffrorna ovan.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Vi behöver en tydligare arbetsgång kring, anmälan, utredning och återkoppling

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Se punkt ovan, vi hade också gärna sett att EQ arbetet fortsatte på samma sätt

Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan)
Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 89% - 86%

Elevhälsoarbetet har till viss del brustit pga. personalomsättning. Ny EHT plan skrivs
med nya rutiner kring elevhälsoarbetet, kränkande behandling och utredning frånvaro.
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Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

För otydliga rutiner gällande anmälan EHT ärenden. Då våra rutiner inte fungerande,
blev det mest upprepade elevärenden på EHT. Många gånger blev ärenden inte
utredda och avslutade, utan dessa ärenden blev återkommande på varje EHT. Ibland
tog det lång tid innan Pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram blev utförda.
Nya rutiner upprättas.

Främjande och förebyggande arbete

I uppstarten ht-20 deltog EHT i klasserna med att jobba gruppstärkande eftersom det
ofta är många ny grupper som sätts samman. Elevhälsan har under hela läsåret jobbat
med EQ lektioner i alla klasser ca 50 minuter/vecka. Främjande och förebyggande
arbetet har till viss del brustit då specialpedagog inte i så stor utsträckning deltagit på
klassrumsobservationer samt i att utveckla undervisningen. Vi har under detta läsår
inte haft specialpedagog på 100%. Vi har brustit i hanteringen av frånvaron från 1-20%,
men kurator har arbetet frekvent med ökad närvaro på hela skolan.

Vi ser goda effekter av “stugtid”, där pedagogerna fokuserar på Ma, Sv och Engelska för
att höja måluppfyllelsen hos eleverna.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Vi i elevhälsan upplever att personalomsättningen har påverkat vårt arbete kring
rutiner, arbetsgång, främjande och förebyggande arbete samt främja närvaro.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

- nya rutiner och ansvarsfördelning.
- värdegrundsarbete.
- nya rutiner med arbete vid särskilt stöd och extra anpassningar.
- nya rutiner för utredning av omfattande frånvaro.
- EHT årshjul upprättas.
- Flex startas för elever med behov av extraordinärt stöd.
- Arbetslagsledare tillsätts.
- Nya rutiner vid klasskonferenser.
- Stugtid fortsätter.

Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet
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Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

På fritidshemmet arbetar Fritidsansvarig(förskollärare) Nathalie Bergström tillsammans
med
2 barnskötare, en socialpedagog samt en elevassistent.
Fritidspersonal har ett gemensamt möte med rektor 1 gång i veckan.
En personal från fritidshemmet deltar på arbetslagsmöten samt stormöte.

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

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling 98% 91%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 95% 89%

Utveckling och lärande

Det har har påbörjats ett arbete med bättre  struktur samt  ett tydligt arbetssätt
för gemensamma aktiviteter för att både göra fritids mer lustfyllt men även för att
öka tryggheten i barngruppen.

Under läsåret har fritidshemmet påbörjat ett skolsamarbete gällande
gemensamma temapaket för ökad möjlighet till utveckling och lärande under
hela dagen. Fokus på fritids har främst handlat om skapande verksamhet,
trygghet och rörelse.

Fritids har arbetat medvetet med organiserad rastverksamhet vilket har ökat den
sociala gemenskapen och tryggheten i gruppen.
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Arbetet med normer och värden

Vi har sett en förbättring av klimatet i barngruppen när vi införde fasta
aktivitetsdagar. De elever som behöver tydlighet och struktur lärde sig snabbt
vilken dag vilka aktiviteter skulle vara på. För övriga elever blev det också en
positiv effekt.
Avprickningen kunde i slutet på förra läsåret vara lite rörig och de förändringar vi
gjort har gett effekt på sätt att alla elever vet var de ska när skolan slutar. Några
elever hinner glömma på vägen ut och det är oftast samma elever vi får påminna.
Där spånar vi på idéer inför nästa läsår hur vi kan förbättra avprickningen och
samtidigt få in information om vad som händer på eftermiddagen.

Barnens lek - Vi har blivit mer närvarande i barnens lek genom att sitta nära och
hänger med i diskussionerna. Vi personal behöver få samsyn i vad som är att vara
delaktig i barnens lek och hur vi blir ännu mer delaktiga.

Värdegrundsuppdraget

Fritidshemmet kom igång bra med verksamheten, där de  ingick i förbestämda
temapaket. Vi började också få igång en väl fungerande struktur med övergången från
skola till fritids samt våra rutiner överlag.  Detta skapade trygghet i barngruppen.

Personalens positiva energi och inställning till arbetet med tema paketen smittade av
sig på eleverna, de tyckte att det var roligt och lustfyllt.
efter starten på vårterminen backade den positiva trenden. Detta pga covid -19 och
frånvarande personal.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Slutsatsen är att våra elever trivs på fritids men vi måste anpassa verksamheten ännu
mer för varje individ

Vi ser att vi behöver arbeta med att skapa nya och vidgade relationer. Detta utifrån att
alla inte kan varandras namn samt att det var delat resultat gällande huruvida någon
hade någon att leka med.

Arbete i verksamheten behöver också utgå ifrån att ge barnen verktygen till
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konfliktlösning.
Arbete med temapaketen kom igång bra. Det fanns en väl fungerande struktur med
övergången från skola till fritids samt  rutiner överlag.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

Inför läsår 21/22 anser vi att våra prioriterade mål är:
- Värdegrund - Trygg elevgrupp
- Tematiskt arbete - Heldagslärande med fokus på temaarbeten i åk F-3.
- Matematik och teknik.
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Sammanfattande utvärdering - Förskolan

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan)

Förskolan består av 4 avdelningar; Stjärnan, Månen, Solen och Regnbågen, med
fördelningen 1-5 åringar på varje avdelning. På varje avdelning har vi 3 heltidstjänster
med en blandning av förskollärare som barnskötare i respektive arbetslag.

En verksamhet med 4 avdelningar som samverkar mellan varandra. Vi ger
förutsättningar för att barnen ska klara så mycket som möjligt på egen hand, vi har en
miljö anpassad utifrån barnen med ex. små kannor och glas, låga stolar. Vi ser hallen
som en lika viktig del i vardagen som ex. utevistelsen.  Vi har lokaler utformade för
verksamhetens behov. Vi har en stor, inhägnad gård.

En av våra starkaste områden är att vi arbetar varje läsårsstart med ett gemensamt
tema med fokus på värdegrunden. Vi tillämpar det i varje situation ex. i maten övar vi
på hur man ber om att skicka saker. Vi avsätter och värdesätter tid för att skapa trygga
barngrupper. Vi har tydliga och gemensamma rutiner, vi ser det som en trygghet för
barnen. Vi är närvarande, medforskande pedagoger och är där barnen är både
inomhus och utomhus.

Utvärdering av undervisningen (Förskolan)
Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i
utvärderingen.

Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2020 2021

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns
förskola 97% 97%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar
till lek och lärande - 90%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola
stimulerar till lek och lärande - 80%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns
inlärning och utveckling - 100%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att
lära sig mer 100% 99%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn
utvecklas i förskolan 86% 98%

Jag är nöjd med den pedagogiska 100% 100%
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verksamheten på mitt barns förskola

Vi ser på helheten att våra vårdnadshavare är nöjda med förskolan. Dock behöver vi se
över vår utomhusmiljö, eftersom det är det området som vi har lägst procent på i
undersökningen.

Slutsatser (undervisningen)

Vi behöver utveckla utomhusmiljön på förskolan behöver vi utveckla samt det som vi
fått ett sämre resultat på att pedagogerna gör så att barnen får lust att lära
vi behöver värna om att vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med den pedagogiska
verksamheten på vår förskola samt att pedagogerna bidrar till barnens inlärning och
utveckling.

Utvärdering av värdegrundsarbetet (Förskolan)
Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i
utvärderingen.

Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2020 2021

Mitt barn känner sig trygg i förskolan 97% 99%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 99% 99%

Främjande och förebyggande arbete

Vi har under året jobbat med de främjande och förebyggande arbetet i förskolan helt
enligt vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det som kan bli bättre är
samarbetet mellan förskolan och skolan för att vi ska se den röda tråden 1-16
årsperspektiv.

Genom arbetet med bland annat “ Du, jag, vi tillsammans” som samtliga avdelningar
jobbat med har vi märkte att barngrupperna snabbare blev trygga med varandra
genom detta riktade arbete.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling
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Vi tycker att våra rutiner fungerar bra och är tydliga, vi har justerat rutinen något t ex
lagt till avslutat ärende i vår dokumentation av åtgärder mot kränkande behandling, så
samtliga tydligt kan se när ett ärende är avslutat.

Slutsatser (värdegrundsarbetet)

Vi vill fortsätta att värna om att alla barn känner sig trygga på förskolan och att de kan
får lugn och ro. Därför behöver vi förvalta våra fungerande arbetssätt och rutiner som vi
idag ser ger en positiv effekt. Vi behöver dock fortsätta att utveckla samarbetet och
samverkan mellan förskolan och skolan och på så sätt synliggöra den röda tråden
mellan skolformerna.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan

Förskolans prioriterade utvecklingsområeden 21/22:
· Hälsa och Rörelse i Förskolan
· Pedagogisk dokumentation
· Naturvetenskap
· Likvärdig förskola
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