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1. Om Norrskenet Luleå

Huvudman för Norrskenet Luleå är Pysslingen skolor och förskolor AB, som är en del av
AcadeMedia.
Norrskenet Luleå är, tillsammans med 27 andra skolor, en del av  Pysslingen förskolor
och skolor AB, som är en del av AcadeMedia.
Det har under året funnits 187 barn/elever på skolan  fördelat från förskola till 9 klass.

Personal & Organisation
Skolan leds av en rektor, till sin hjälp har en biträdande rektor med ansvar mot förskolan
och en administratör som även är specialpe. Vidare finns ett elevhälsoteam som förutom
rektor består av specialpedagog, kurator och skolsköterska. Skolläkare samt en psykolog
tas in vid behov.

Skolan har läsåret 2020-21 varit uppdelad i 3 arbetslag; ÅK F-ÅK3 med fritidspersonal, ÅK
4-6 och ÅK 7-9. Förskolan är ett eget arbetslag. Dessutom finns gruppen “övrigt” som
omfattar  kök och specialfunktioner. Den gruppen är dock inte organiserad som ett
arbetslag
Varje arbetslag har en arbetslagsledare, vars uppgift är att “samla och bolla idéer samt
hålla koll på, delegera och säkerställa att gemensamma rutiner och arbetsuppgifter blir
utförda”
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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).

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 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
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 57,1% 43,8% 64,3%
Flicka 0,0% 37,5% 70,0%
Pojke 80,0% 50,0% 50,0%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 57,1% 68,8% 64,3%
Flicka 0,0% 87,5% 70,0%
Pojke 80,0% 50,0% 50,0%
Genomsnittligt meritvärde 175,7 204,1 232,5
Flicka 100,0 222,5 254,7
Pojke 206,0 180,0 182,5

Betyg (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i alla
ämnen 100,0% 73,7% 57,1%
Flicka 100,0% 66,7% 44,4%
Pojke 100,0% 80,0% 80,0%

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har mellan 70 och 100 procent av eleverna som deltagit, och som följer
kursplanen i svenska, uppnått kravnivån i de olika delproven. Motsvarande andelar för
elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk är mellan 0 och 0 procent. I
matematik har mellan 60 och 100 procent av eleverna som deltagit uppnått kravnivån i
de olika delproven.

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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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

Demokrati och samhälle 4,0
Elevers ansvar och inflytande 4,0
Fritidshemmet och omvärlden 4,0
Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 6,0
Natur och matematik 2,0
Normer och värden 2,0
Skapande och estetiska
uttrycksformer 4,0
Språk och kommunikation 4,0

Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret
2020/21 är Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse (6), följt av dem övriga målområden
(samtliga på 4). Lägst utfall noteras för målområden är Natur och matematik och Normer
och värden (2,0).
Funktionell kvalitet implementerades under läsåret 20/21 och bedömningens
progression  går därför inte att utläsa förrän kommande läsår.

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
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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 2019/20 2020/21

Barns delaktighet och
inflytande 5,7 6,0
Kultur 5,7 6,4
Lek 5,3 5,4
Matematik 5,7 6,0
Naturvetenskap och
teknik 6,2 6,4
Normer och värden 5,3 5,6
Skapande 4,9 5,6
Språk och kommunikation 6,0 7,0

Det målområde där förskolans undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är
Språk och kommunikation (7,0), följt av Naturvetenskap och teknik och Kultur (samtliga
på 6,4). Barns delaktighet och inflytande samt Matematik ligger något lägre ( båda på
6,0). Lägst utfall noteras för målområdet Lek (5,4). I jämförelse med 2019/20 ses en
ökning.

4. Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och Fritidshemmet

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Skolan har varit organiserad i tre arbetslag fk-3, 4-6 och 7-9. Arbetslagen 4-6 och 7-9
hade relativt små klasser få lärare så arbetslagen hade arbetslagsarbete tillsammans.
För att öka i måluppfyllelse så har förstelärare hållit i det kollegiala lärande på 3 av 4
arbetsplatsträffar med boken “ledarskap i klassrummet”. Detta har skapat en positiv
lärandesituation för eleverna genom att verka för goda relationer mellan
eleven/eleverna och vuxna på skolan, vilket gör att elevernas har möjlighet till att nå
högre kunskapskraven.

Specialpedagog har deltagit i planering av det pedagogiska arbetet för att ge
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handledning till Lärarna.

Elevhälsan har gjort klassrumsbesök och observationer i syfte att upptäcka behov hos
enskilda elever och grupper för att stärka elever och pedagoger i deras lärande
situation.
EHT har möten varje vecka där dom arbetar med anpassningar och förebyggande
arbete mot elevgrupper och mot enskilda elever.

Likabehandlingsgruppen har haft möte 1 gång i månaden för att diskuterat åtgärder
och förebyggande arbete med att öka elev tryggheten på skolan.

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 72% 70% 89% 90%

Det är bra lärare på min skola 83% 71% 95% 91%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 59% 61% 86% 86%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 70% 72% 87% 85%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 68% - 84%

Norrskenet har relativt höga värden av vårdnadshavarna på undervisningen och något
lägre värden av eleverna. Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer är  lägre hos
eleverna än hos vårdnadshavarna men där har värdet från eleven ökat i år och vi tror
att värdena  kommer att öka mer till nästa år då arbetet med att skapa samsyn
lärarnas undervisning kommer påverka eleverna positivt.
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Vi har arbetat med att skapa samsyn i undervisningen genom att lärarna haft kollegialt
lärande med kursen “ledarskap i klassrummet” Nu är kursen avslutad och den har
tagits väl emot av pedagogerna. Vi ser redan att vi använder av oss  metoder och
förhållningssätt från kursen och till hösten ska vi använda metoderna i boken som
grund för att starta upp nya grupper.

De individuella läxorna har fungerat bra. Eleverna får riktade extra studier inom de
kunskapsområden/förmågor som de behöver utveckla. Läxhjälpen har fungerat som
ett bra komplement till detta, många har arbetat med matematik under denna tid.

IUP-mapparna har varit ett bra kompletterande material att använda för eleverna när
de har tid att arbeta mot sina individuella mål. Det har varit ett tidskrävande arbete för
undervisande pedagoger men det har upplevts som “kunskapseffektivt”. Något för de
högre årskurserna i framtiden?

Läxhjälpen på mellan/högstadiet har ej genomförts men samtliga andra insatser
eftersom obefintligt intresse att stanna efter skolan för att arbeta med läxor från
elevernas sida lades detta arbete på is. Ett förslag för att kunna genomföra detta på ett
bättre sätt i framtiden är att det inte är regelbundet utan något som arrangeras utifrån
behov, är ämnesspecifikt och har ett annat namn. Om det skulle kunna ske inom ramen
för ordinarie undervisning, exempelvis e-val, borde det skapa större intresse hos
eleverna. Det ämnesövergripande arbetet har utvecklats under läsåret, främst i form av
sambedömning, men det finns fortfarande utrymme för förbättring. Arbetet med
förbättrat klassrumsklimat har fortsatt. LBH-grupp i samarbete med mentorer och
rektor har presenterat ett nytt, striktare förhållningssätt vad gäller språkbruk. Detta
tillsammans med arbetet med liten grupp, utökad resurstid i klassrummet, mer aktivt
mentorskap med tät VH kontakt samt pedagogernas fortbildning i ledarskap i
klassrummet har lett till resultat. Såväl pedagoger som elever upplever ett större lugn i
klasserna även om det fortfarande finns utrymme för förbättring.

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 71% 73% 85% 82%
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Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 66% 69% 86% 72%

Vi har ökat i utvärderingen mot eleverna med några procent och det har med att vi har
arbetat med att stärka lärarnas likvärdighet i bedömning, betyg och ledarskap i
klassrummet. Vi har sänkt med några procent från vårdnadshavarna och det tar vi till
som men det kan ha med att vi har haft och har en pandemin i landet.

Kritiken från Vh angående information kring pågående skolarbeten och
schemabrytande aktiviteter är något som vi tar till oss. I uppstarten av ht -21 kommer
instruktioner kring viken, var och hur information kring pedagogiska planeringar och
schemabrytande aktiviteter ska presenteras.

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 77% 70% 87% 86%

Det är ordning och reda i min skola 63% 44% 89% 79%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 53% 49% 76% 68%

Fast det är en relativ hög nivå på svaret på “jag känner mig trygg på skolan”, ser vi även
här en lätt nedgång. Detta är inte bara och vi är inte nöjda förrän vi har 100% trygga
elever i skolan. För att nå detta har vi på Norrskenet ett gediget arbete kring normer
och värden, med en aktiv elevhälsa som går in och stöttar. Personal har varit
lättillgängliga och synliga i skolmiljön för att motverka diskriminering och annan
kränkande behandling.

Vad det gäller ordning och reda och arbetsro är det är en balansgång mellan att ha
“full ordning” mot att låta eleverna få vara lite” kreativa och rörliga”. Onekligen har vi lite
mer att jobba på för att samsyn mellan framförallt elever och personal ska råda.

Med tydligare regler vid snurrgungan samt timer har gjort att det blivit färre
konflikter i snurrgungan. Checklista till vikarier till alla delar av verksamheten har
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visat sig vara till stor hjälp. Arbetet med elever i åk 6 som trygghetsvärdar har fått
större effekt än väntat. Väldigt uppskattat bland barnen och ett lyft även för
trygghetsvärdarna.
Pedagoger har kontinuerligt värdegrundsarbete i klassen.
Kurator har genomfört samtal screening ca 5 min/elev åk 7-9.

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 69% 62% 89% 92%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 56% 58% 85% 82%

Vi har en liten sänkning på hur våra elever tycker sig att vi tar hänsyn vad dom tycker
och även på deras möjlighet att påverka. Vi har haft elevrådsmöte på skolan som har
varit uppdelade i fk-6 och 7-9 4 gånger på läsår, matråd har vi haft  2 gånger per läsår
och klassråd 1 gång i kvartalet. Vi har även Elevens Val på Norrskenet då har eleven får
välja en aktivitet eller ett ämne att fördjupas i.

Slutsatser (undervisning)

EHT möten varje vecka, där vårdnadshavare, pedagoger, elev och externa aktörer kan
bli inbjudna vid förebyggande eller behov/åtgärder och för snabba uppföljningar samt
diskussioner ang extra anpassningar.

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan)
Indikatorer för utvärdering:
Indikatorerna är hämtade ur den trygghetsenkät som genomförs i
oktober varje år
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Fråga ur trygghetsenkät 2020/2021 (Elever, andel
ja%)

Jag känner mig trygg i skolan 81%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 34%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 8%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 62%

Fast det är en hög nivå på svaret på 81% “jag känner mig trygg på skolan”. Norrskenets
LBG har arbetat med elevernas känsla att känna sig trygg i skolan. Norrskenet har ett
gediget arbete kring normer och värden, med en aktiv elevhälsa som går in och stöttar.
Vad det gäller ordning och reda och arbetsro är det är en balansgång mellan att ha
“full ordning” mot att låta eleverna få vara lite” kreativa och rörliga”. Onekligen har vi lite
mer att jobba på för att samsyn mellan framförallt elever och personal ska råda.

Främjande och förebyggande arbete

Vi har en aktiv plan mot diskriminering  och kränkande behandling där det
förebyggande arbetet är framskrivet.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Samtliga medarbetare på skolan har en samsyn på kränkningar och gör en anmälan via
ett dokument. Rektor och elevhälsan samråder och följer upp arbetet. Dessa avgör
också om ärendet ska gå vidare till huvudmannen eller om det utifrån de direktiv som
givits kan anse som en händelse som inte behöver tas vidare.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Elevhälsan och likabehandlingsgruppen har arbetat mycket med arbetsro och
ordningen  i klasserna och elevernas trygghet i skolan. Om detta har gett resultat ser vi
inte än men tror att det kommer att synas mer nästa års värden och det är ett arbete
som fortsätter tills vi har 100% trygga elever på skolan och att alla upplever studiero i
klassrummen. Arbetet med samsyn i bedömning, betyg och ledarskap i klassrummet
är också ett arbete som kommer att fortsätta på Norrskenet.
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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 - 68% - 84%

Här är värdet högre hos vårdnadshavarna än hos eleverna självklart skulle vi vilja att
dom var högre och mer jämlika. Målet är att alla eleverna ska få utmaning och
stimulans att nå så långt de har möjlighet. Från skolans sida startar vi med att ge extra
hjälp eller stöd i strukturerad form till de som riskerar att inte nå kunskapskraven. På
den generella nivån har vi erbjudit läxhjälp till alla elever på skolan men intresset för
läxhjälp har var minimalt i i ÅK 7-9

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

När en lärare eller ett arbetslag har kört fast bokar de en tid med specialpedagog. Vid
behov startar de en  och i de kartläggning av eleven det, därefter beslutas om
åtgärdsprogram. Specialpedagog äger frågan tillsammans med ansvarig lärare.
Givetvis under rektors ansvar och insyn.

Främjande och förebyggande arbete

Vi har de senaste läsåret arbetat efter metoden Elevhälso teammöte som bygger på
att belysa det främjande och förebyggande arbetet. Varje arbetslag har 1 gång var 4
vecka tillfällen då de träffar specialpedagogen i ett mötet för att arbeta med främjande
och förebyggande arbetet.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Norrskenet ökande mötestiden för elevhälsoteamet för arbete med främjande och
förebyggande arbetet. Att hela elevhälsan, skolsköterskan, kuratorn och
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specialpedagogen står under rektors ledning gör att alla kompetenser blir tillgängliga
och samsyn skapas.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

Fritids och heldags lärandet
Ökad måluppfyllelse Ma/No

Ökad måluppfyllelse

Ökat samarbete pedagoger på låg- mellanstadie och fritids.

Ökad ordning och reda.

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Fritids växte mycket inför och under läsåret 20/21 och överlag var det varit ett bra år
med glada barn som alltid haft flertalet valmöjligheter till att ha en kreativ och
stimulerande fritidstid varje vecka.

Fritids till stor del nya förutsättningar i augusti 2020. Man var i nya lokaler, hade
betydligt fler barn än föregående läsår och personalgruppen var också i stort sett helt
ny. Detta dels på grund av föräldraledigheter. Fritids har arbetat hårt med att hitta en
struktur och hitta rutiner och få igång ett bra samarbete på hösten och genom att få in
lite nya och friska tankar som hjälpt oss att utveckla vår verksamhet. Under året hittade
vi en struktur kring planering och genomförande av aktiviteter och det känns bra att ha
dem på plats inför hösten 21/22.

Med heldagslärandet har det gått upp och ner under året. Inom det området kom vi
igång ganska bra under hösten, men vi tappade lite fart efter jul. Att hitta
förutsättningar för fritidspersonalen att planera tillsammans med lärarna har varit svårt.
Det fungerade hjälpligt under våren, men vi har inte tagit något stort kliv framåt. Detta
behöver därför vara ett fokusområde även kommande läsår.

Vårt andra prioriterade område, elevinflytande, gick det bättre med. Vi har hittat bra
former för detta och fått mycket bra input från eleverna, främst under vårterminen
2021. Detta kommer vi att bygga vidare på kommande läsår. Då har vi också förberett
för att starta upp hälsoråd på fritids/skolan, i samarbete med Reacta. Vi träffade dem
redan läsåret 18/19 och började så smått spåna på hur ett sådant arbete skulle kunna
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se ut. Vi har synkade kring vad som ska göras och kommuniceras. Vi kommer också att
göra om personalens scheman något - dels för att underlätta för den planeringen men
också för att vi ska få en tydligare struktur och förutsägbarhet. Vi tror att det gynnar
såväl barnen som fritidspersonal, övrig personal och vårdnadshavare.

Fritids började med att ha “Hälsoråden” vilket var ett utmärkt sätt att ge eleverna
inflytande och att skola barnen i att man kan göra häftiga grejer på skolan, bara man
vill och engagerar sig (och får hjälp från personalen).

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 84% 92%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 96% 79%

Utveckling och lärande

Fritids breddade utbudet kring skapande mycket den vårterminen. I mars gjorde
vi en sammanställning där eleverna fick tycka och tänka och hjälpa till med
kommande läsårs önskemål/undervisning.Vårt nästa steg i utvecklingen är att
bygga vidare på elevernas önskemål på aktiviteter (både inomhus och utomhus).
Fritids har sett ett betydligt större lugn i barngruppen. Detta kommer fritids
fortsätta jobba för ett ännu större lugn till hösten.
Vi ser en stor utveckling i vårt arbete med utvecklingen inom skapande,
aktiviteter styrda av pedagog
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Arbetet med normer och värden

Norrskenets fritids arbetar ständigt med normer och värden att ständigt vara
närvarande/härvarande som pedagoger har hjälpt till.

Ett värdegrundsarbete som fritids gör är att stärka elevernas respekt mot andra
och mot sig själva, medmänsklighet. Dom arbetar mycket med allas lika värde,
vikten i att ta hand om andra och även materiella saker. Detta har dom gjort
genom lekar, diskussioner, drama, känslor och samarbeten inom bygg- och
konstruktion främst. Fritids ser en större och utvecklad trygghet i gruppen ju
längre tiden går och att eleverna fått en djupare förståelse för varandras styrkor
och svagheter.

Genom en samsyn kring regler och ramar mellan personal och eleverna har gjort
att eleverna också respekterar reglerna och ramarna mer.

Värdegrundsuppdraget

Närvarande pedagoger har gett en större trygghet i gruppen. Fritids ser ett gott
resultat i elevernas respekt mot varandra och deras olikheter. Trots det ser vi ett
fortsatt behov av de öppna samtalen, för en god utveckling och fortsatt
fördjupning.

Pedagogerna har använt sig av UR som har många färdiga material/avsnitt där
detta ämne lyfts.
Målet är att fortsatt arbete med att utveckla fritidshemmet och dess personal mot att
bli ännu bättre på att utforma utbildningen ifrån läroplan, beprövad erfarenhet samt
vetenskaplig grund.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Arbetet med att utveckla heldags lärandet samt att prioritera tid att förbättra
uppföljning, utvärdering och progression efter genomförda arbetsområden är något
som vi fortsätter med och även förbättra resultat vad gäller att kommunicera ut vad
som händer i fritids verksamhet.
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Vi ska hålla fast att vara närvarande pedagoger som lyssnat och tar elevernas tankar
och åsikter på allvar.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

● normer och värden
● Heldags Lärande
● Elevinflytande - Hälsoråd/Fritidsråd
● Planering och uppföljning av aktiviteter
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7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan)

Ledningen av förskolan består av Rektor och biträdande rektor, där rektor har det
övergripande ansvaret och bitr. rektor har ansvaret för driva utvecklingen på förskolan
även en teamledare på förskolan finns som också ingår i ledningsgruppen.
Ledningsgruppen träffas 1 gång i veckan för att stämma av utvecklingen på förskolan.

Förskolan har under våren 2021 haft 4 av 12 pedagoger som gått på föräldraledighet.
Förskolan har haft bra barnantal under hösten 2020 och har under våren 2021 med
fyllda barngrupper. Trots vikarier och pandemi har förskolan har arbetat med
temaarbete med bra resultat.

Normer och värden ligger med som ett prioriterat område varje år och främst under
hösten ägnas mycket tid och kraft till att få ihop grupperna och hur man ska vara mot
sina kompisar. Arbetet fortlöper under hela året och ju längre året går desto mer brukar
detta sitta. Vi tycker att vi har skapat förutsättningar för barnen att få till/bibehålla ett
bra klimat i barngruppen på förskolan även i år. Om detta vittnar också resultaten i
föräldraenkäten (även om barnens röster inte hörs direkt där). Vi får dock samma
budskap även från barnen under samlingar och trygghetsvandringar. 

I sammanställningen av vårens bedömning i funktionell kvalitet ger vi oss själva högst
betyg inom området barnens inflytande och delaktighet, vilket är roligt då vi har haft
stort fokus på det och fortbildat oss i ämnet. Detta har även synts på förskolan genom
våra pedagogiska dokumentationer på avdelningarna.

Utifrån bedömningen i funktionell kvalitet har ledningsgruppen tillsammans tagit fram
förskolans  prioriterade mål för 21/22.

Matematik för att det var ett tag sedan vi hade Matematik som prioriterat mål.

Kultur, där vi hade en lägre bedömningen.

Normer och värden är ett fortsatt utvecklingsområde på förskolan, då det är en viktig
grund i utbildningen.

Utvärdering av undervisningen (Förskolan)
Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i
utvärderingen.
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Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2020 2021

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns
förskola 97% 94%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar
till lek och lärande - 94%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola
stimulerar till lek och lärande - 50%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns
inlärning och utveckling 97% 100%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att
lära sig mer 97% 100%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn
utvecklas i förskolan 73% 70%

Jag är nöjd med den pedagogiska
verksamheten på mitt barns förskola 92% 96%

Förskolans undervisning har blivit mer likvärdig genom att vi varit mer öppna och
delat med oss av vår veckoplaneringar och de pedagogiska dokumentationerna
mellan avdelningarna på förskolan, det syns att vi lär av varandra när vi får insyn i
vad andra avdelningar arbetar med. Vi har haft kollegialt lärande under hela
läsåret med fördjupning inom språkstimulerande arbete och “likvärdig förskola”. Vi
ser också att Förskolan har blivit mer likvärdig genom att alla avdelningar delar
med sig av sina inlägg i verksamhetsloggen och våra veckobrev.  Vi reflekterar
över vår  undervisning och utbildning och över barnens inkludering i utbildningen
med varandra över avdelningarna.
Vi ser en utveckling bland all personal som nu arbetar mer medvetet med
språket och vi ser att de  fått med sig kunskaper från det kollegiala lärandet.
På förskolan arbetar alla avdelningar med ett projektinriktat utforskande
arbetssätt och de får stöd i arbetet med våra gemensamma mallar och verktyg
för att säkerställa att barnen inkluderas i undervisning och i de pedagogiska
dokumentationerna. Sammanfattningsvis ser vi att vårt arbetet bidragit till fina
resultat.

Slutsatser (undervisningen)

Målet i år var att vi på förskolan skulle bli mer likvärdig vår utbildning och i vår
undervisningen och vi ser i vår bedömning att vi har ett  jämnare resultat på
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nästan varje målområde,  men i några mål har vi inte riktigt nått fram. Vi har fem
områden där vi ligger på en 4 i undervisning och resten ligger  vi på 6 och 8 i
perspektivet undervisning. Vi kan se att vi planerar, dokumenterar och reflekterar
utifrån samma mall har stor betydelse både för vår undervisning och vår
likvärdighet. Varje vecka har alla avdelningar 1h planering. Vi har organiserat oss
så att all personal har varit delaktiga i  diskussioner om vår utbildningen och
undervisningen på förskolan och hur vi kan göra den mer likvärdig. All personal
har deltagit i språkutvecklande utbildning under hösten. Vi har jobbat igenom alla
gemensamma dokument och rutiner så att vi gör likadant. Vi har arbetat ihop ett
gemensamt dokument där vi beskriver hur vi på förskolan ser på vår profil Hälsa
och rörelse.
Vi har höga siffror i överlag från 94% till 100% på undervisningen men endast 50% på
nöjdheten på utemiljön. Utemiljön kommer vi att behöva öka i storlek då vi har
dubblerat barngruppens storlek sedan den byggdes. Vi har 70% på nöjdheten på
frågan ”informerar mig om hur mitt barn utvecklas i förskolan” Alla avdelningar har
skrivit verksamhetslogg som är kopplat till läroplan. Vi har ett dokument som beskriver
hur pedagogerna har skapat förutsättningar för varje enskilt barns utveckling och detta
dokument ska även vara grunden i utvecklingssamtalen. Med dessa åtgärder hoppas vi
kunna höja siffrorna även i dessa mål till kommande år.

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% 100%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 86% 90%

Främjande och förebyggande arbete

Ett varierande värdegrundsarbete har gett ett bra resultat. Förskolan har en Vi-känsla.
Barnen känner trygghet och trivsel på förskolan. Barnen visa respekt och förståelse för
varandra.
Barnen har vilja att samarbeta och hjälpa varandra.
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Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Vi har sett att samarbetat med lärmiljöerna och att barnen får gå fritt mellan
avdelningarna och de olika lek stationerna/aktiviteterna gör att barnen är trygga med
alla pedagogerna. Pedagogerna har uppmärksammat maxantal på lek
stationerna/aktiviteterna skapar andra gruppkonstellationer och det har medfört att
barnen leker med andra barn och gruppen stärks.
Pedagogerna har uppmärksammat att när barnen har varit i små grupper i
projektarbetet och i projekt mötena så kommer alla barn till tals. När dom är i
större grupp så lyfter barnen upp handen när dom vill ha ordet. Pedagogerna ser
att barnen kan lösa enkla vardagskonflikter och visar förståelse och för varandras
känslor och tröstar när någon är ledsen.  Aktiviteter för att stärka gruppen har varit
ett medvetet arbete med att följa upp konflikter, vi har använt oss av
kompisböcker, agerat goda förebilder, uppmuntrat barnen att hjälpa varandra. Vi
har också arbetat med drama, där pedagogerna dramatiserar konfliktsituationer
som kan uppstå i vardagen, vi löser konflikten med hjälp av barnen.

Slutsatser (värdegrundsarbetet)

Normer och värden är alltid ett prioriterat läroplansmål på förskolan och det ska vi
hålla i men även utveckla då det vi vill att det ska vara varierande och återkomma i allt
vi gör på förskolan.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan

Utifrån funktionell kvalitet har ledningsgruppen tagit fram våra prioriterade mål för
21/22.

● Matematik för att det var ett tag sedan vi hade Matematik som prioriterat mål.
● Kultur hade förskolan lagt sig långt i bedömningen.
● Normer och värden är ett utvecklingsområde som vi på förskolan alltid har i

fokus då det är en viktig grund i utbildningen.
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