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1. Om Innovitaskolan Mölndal

Huvudman för Innovitaskolan Mölndal är AcadeMedia Fria Grundskolor AB, som är en del
av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Mölndal 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
Skolan har en rektor som arbetar tillsammans med en administratör. På förskolan finns en
biträdande rektor. Det finns en ledningsgrupp bestående av lärare från respektive stadie.
Skolan personal är indelad i arbetslag.
På skolan arbetar lärare i fritidshem, förskollärare, grundskollärare, ämneslärare. Skolan
har även ett antal förstelärare.
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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 84,8% 85,2% 55,6%
Flicka 90,9% 89,3% 53,3%
Pojke 79,2% 80,8% 56,7%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 93,5% 92,6% 86,7%
Flicka 90,9% 92,9% 86,7%
Pojke 95,8% 92,3% 86,7%
Genomsnittligt meritvärde 237,9 243,0 227,9
Flicka 248,3 260,2 239,8
Pojke 228,4 224,5 222,0

Betyg (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i alla
ämnen 95,8% 83,3% 91,7%
Flicka 100,0% 80,0% 80,0%
Pojke 88,9% 85,7% 100,0%

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har mellan 70 och 75 procent av eleverna som deltagit, och som följer
kursplanen i svenska, uppnått kravnivån i de olika delproven. I matematik har mellan 65
och 70 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 5,0
Elevers ansvar och inflytande 4,0
Fritidshemmet och omvärlden 4,0
Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 6,0
Natur och matematik 4,0
Normer och värden 4,0
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 och utevistelse samt skapande och estetiska
uttrycksformer, följt av demokrati och samhälle. Övriga målområden har lägst utfall.

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.

Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar)
för perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad
av texten nedan.
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Målområde 2019/20 2020/21

Barns delaktighet och
inflytande 5,5 6,0
Kultur 4,8 6,1
Lek 5,1 6,5
Matematik 5,6 6,1
Naturvetenskap och
teknik 4,8 5,7
Normer och värden 5,1 6,0
Skapande 4,4 5,8
Språk och kommunikation 5,5 6,9

Det målområde där förskolans undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är
Språk och Kommunikation (6,9), följt av Lek (6,5). Barns delaktighet och inflytande samt
Skapande  ligger något lägre ( på 6,0/5,8). Lägst utfall noteras för målområdet
Naturvetenskap och teknik (5,7). I jämförelse med 2019/20 ses en ökning inom samtliga
perspektiv och samtliga målområden.

4. Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och Fritidshemmet

● Studiero i alla klasser, på alla lektioner och på fritids.
● Fokus på likabehandling under hela dagen. Ökad trivsel och trygghet på alla

stadier under hela dagen.
● Ökat mående och måluppfyllelse på samtliga lektioner, på fritids och i

samtliga ämnen.
● Arbeta för jämlikhet mellan könen. Elevinflytande och delaktighet.

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Förutsättningar undervisning

I arbetslagen på hela skolan finns det behöriga lärare kopplad till respektive klass och
ämne samt pedagoger som arbetar på fritids. I årskurserna 1-3 finns en mentor och i
förskoleklassen två mentorer. I årskurserna 4-6 har varje klass två (i årskurs 4 tre)
mentorer kopplade till sig. I årskurserna 7-9 är varje kopplad till en mentor. Alla klasser
har mentorstid en gång per vecka. På skolan finns det även förstelärare, IT-ansvariga,
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resurslärare vilka arbetar främjande och förebyggande för hela skolan.

Varje klass i år F-3 har varsitt klassrum och ett fritidsrum. Till varje klassrum finns ett
grupprum kopplat.  Fritidslokalen används under skoltid för arbete i mindre grupp.
Fritidsverksamheten sker i både fritidslokaler samt i skolans lokaler.
I år 4-6 har varje klass ett eget klassrum. I lokalerna finns även tillgång till ett grupprum
“Fröhuset” där en elevresurs finns tillgänglig under stora delar av dagen. Även
musiksalen används som ett extra grupprum.
I år 7-9 finns klassrum kopplat till varje klass/ämne. Det finns även tillgång till två
grupprum, samt biblioteket för att kunna sitta i mindre grupper.  Vi har ett “Kärnhus” för
elever som har behov t ex gällande studietakt, sociala möten mm.

Det finns riktlinjer kring tydliga rutiner och lektionsstruktur i alla klasser och på alla
lektioner. Under läsåret 20/21 har lärarna genomgått två fortbildningar. En egenvald
där de fick välja egen litteratur och under vårterminen en gemensam fortbildning i
“lektionsdesign”.

Varje klass på skolan genomför ett klassråd varje månad och skickar en representant
till elevrådet.

Varje termin genomförs skolverkets bedömningsstöd i alla klasser. Lärarna i laget
hjälps åt med genomförande och bedömning. Detta sker även vid de nationella proven
för årskurs 3. Nationella prov genomförs i årskurs 6. Bedömning görs i huvudsak av
undervisande lärare. Nationella prov genomförs i årskurs 9. Bedömning görs i
huvudsak av undervisande lärare. Under nationella prov har vi haft dubbla lärare just
för sambedömning.

Genom kontinuerliga uppföljningar på arbetslagsmöten och gemensamma
arbetslagskonferenser har pedagogerna gjorts delaktig i det systematiska
kvalitetsarbetet genom analys och reflektion.

Förutsättningar elevhälso- och trygghetsarbete
Vi följer skolverkets rutiner för anmälan, utredning och uppföljning/utvärdering av
särskilt stöd.
Fortsatt systematiskt arbete genom regelbundna utvärderingar av läget i arbetslagen
tillsammans med EHT vilket ligger till grund för den fortsatta planeringen av insatser
osv..
Viss förstärkning av personal i elevgrupper med störst behov har gett god effekt i
önskad riktning för såväl trygghet som studiero.
Elevhälsan är delaktig i utveckling av undervisningen genom ett nära samarbete med
de ansvariga pedagogerna. Detta sker genom tex  handledning, struktur upplägg och
expertishjälp mm.

Rektor har skapat förutsättningar för stormöte med respektive arbetslag var fjärde
vecka med diskussioner kring pedagogiska dilemman och elevhälsofrågor. Detta
för att utveckla samarbetet (interprofessionell samverkan) mellan elevhälsoteam
och lärare.
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Rektor har skapat förutsättningar för att genomföra åldersövergripande
gemenskapsaktiviteter på skolan för att förebygga diskriminering och kränkande
behandling. Lärare i alla klasser arbetar under läsåret med olika
värderingsövningar tillsammans med EHT och sociala hållbarhetsgruppen.

Det finns riktlinjer kring tydliga rutiner och lektionsstruktur i alla klasser och på
alla lektioner. Elevrådet ger möjlighet för elever att ta ansvar och inflytande på
skolan som helhet.

Alla lärare har pedagogisk måltid med eleverna, och två rastvaktspass var i veckan så
att det alltid finns 2-3 pedagoger ute med eleverna varje rast. Detta för att arbeta
främjande och förebyggande med skolans värdegrunds- och trygghetsarbete.

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% 86% 88%

Det är bra lärare på min skola 77% 76% 88% 91%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 53% 50% 75% 78%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 68% 70% 79% 83%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 80% - 84%

Vi ser att organisationen kring intensivträning för våra yngre elever har visat goda
resultat. Genom omfördelning av skolans resurser möjliggjordes detta och de eleverna
som har behövt ha fått ta del av extraträning.

Skolan behöver fortsatt arbeta för och utveckla arbetet med tidiga insatser så att alla
barn ges rätt förutsättningar för att nå målen. Vi ser att måluppfyllelsen är överlag god i
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samtliga årskurser. Samtliga elever i år 9 blev behöriga för gymnasiet. Individuella
planer och material för elever som riskerar att bli underkända förbättrar måluppfyllelse
ytterligare och något vi kommer fortsätta ännu mer med.

Att anpassa undervisningen både till grupp och individen har bidragit till den goda
måluppfyllelse. Att anpassa undervisningen i första hand till gruppen har minskat
behovet av individuella anpassningar och hjälpt eleverna till ökat lärande. Det extra
anpassningarna ska i första hand utgå ifrån anpassningar inom den ordinarie
undervisningen.

Skolan fortsätter erbjuda läxhjälp och planerar att fortsätta göra detta.

Sammantaget bedöms undervisningens kvalite vara mycket god utifrån det resultat
som beskrivs samt utifrån kollegiala diskussioner och utvärderingar.

Lärare bedriver en strukturerad och målinriktad och undervisning utifrån tydliga,
gemensamma rutiner och lektionsstrukturer. Specialpedagog utvecklar detta arbete
tillsammans med samtliga pedagoger.

Det är höga resultat på elevernas svar kring hur lärarna leder och stimulerar deras
skolarbete.

Distansundervisningen för våra äldre elever försvårade vissa delar av undervisningen.
Det gynnade vissa elever och andra inte, då mer ansvar föll på eleven. Elever som var
på väg att inte uppnå målen blev erbjudna mer tid i skolan, vilket hjälpte dem med att
klara studierna bättre.

Anpassningar i förhållande till behov och förutsättningar på både grupp- och
individnivå, tydliggörande pedagogik, ett varierat och strukturerat
undervisningsinnehåll samt fokus på goda relationer ökar elevernas möjlighet att
kunna fokusera på själva lärandet och störande inslag minskar.

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 59% 59% 71% 73%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 51% 62% 74% 71%
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Bedömningar görs kontinuerligt och vi behöver snabbt kunna sätt in resurser och
insatser. Detta har under läsåret fungerat bra.

Till stor del så upplever eleverna att de får information om framgångar och
utvecklingsbehov i förhållande till kunskapskraven.

Mentorer har en tydlig bild av elevernas lärande och utveckling genom
formativ/summativ bedömning. Tydlig dokumentation kring arbetet finns.

För våra äldre elever har formativ bedömning givits flitigt under distansperioden och
Hangouts har varit ett bra verktyg under lektionstid.

Lärare använder sig av olika metoder för att försäkra sig om att de gör likvärdiga
bedömningar t ex matriser, screening, kartläggningar, bedömningsstöd.

Vi ser att måluppfyllelsen är överlag god i samtliga årskurser utifrån de insatser som
gjorts.

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 84% 89% 90% 92%

Det är ordning och reda i min skola 58% 58% 82% 86%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 52% 47% 68% 61%

Under året har vi utökat antal rast-värdar för våra yngre elever. Vi upplever att det har
hjälpt med större vuxennärvaro och vi har haft mer tid att delta i elevernas lekar.

Vi har utökat verksamheten i våra grupprum med ett tydligt schema. Fler elever ha
kunnat ta del av den mindre gruppen och de lugna rummen. Studieron i klassrummen
har ökat i och med detta.
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Fadderverksamheten har utvecklats och upplever att det fungerar bra. Vi har frångått
de “bestämda” grupperna och anpassar efter aktivitet. Detta har gynnat studiero och
eleverna har kunnat utmanas kunskapsmässigt, samt sin motivation.

Arbetet med studieron har skiljt sig åt i de olika klasserna, och pandemiläget har också
påverkat möjligheterna till viss mån.

Studieron har överlag fungerat men kan förbättras och det har varit svårt att få
kontinuitet i den då 50% av undervisningen har varit på distans för våra äldre elever.
Insatser har införts med elever på plats och har fungerat relativt bra.

Elevrådet är en viktig del i arbetet med trygghet.

Undervisningen verkar för jämställdhet mellan könen då skolan fokuserar på varje
enskild individ och dess behov. Undervisningen genomsyras av vårt
värdegrundsarbete utifrån ett demokratiskt förhållningssätt och inflytande från
eleverna.

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 71% 70% 86% 85%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 47% 51% 74% 70%

Eleverna har möjlighet att påverka innehåll och arbetssätt i undervisningen. Detta
arbete behöver utvecklas vidare då fler behöver känna att de är delaktiga och kan
påverka sin skolgång.

Arbetet med elevers inflytande och ansvar fungerar bra enligt genomförda insatser. Vi
arbetar med trivselfrågor och skapar elevinflytande genom elevrådet. Eleverna har
också visst inflytande över examinationsformer.

Skolan tydliggör elevens individuella mål för att arbeta under mållektioner.
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Vi tycker att det är bra att elevrådet skickar uppgifter till klassråden för att skapa
delaktighet och inflytande. En utvecklingsmöjlighet för klassråden är att lägga till ett
tillfälle i direkt anslutning till elevrådet för återkoppling därifrån. Vi behöver bli bättre
på att tydliggöra elevernas skyldigheter och våra förväntninga på dem.

Vi behöver utveckla strukturen för utvecklingssamtal för att öka elevernas inflytande
över dem, och låta dem öva sig i ansvar. Vi upplever överlag att det har varit värdefullt
att fylla i omdömesblanketterna digitalt.

Mentorskap har blivit ännu viktigare då eleverna behöver ta ett större ansvar för sina
studier. Distansundervisningen har i de flesta fall underlättat kontakten mellan elev,
mentor och föräldrar.

Slutsatser (undervisning)

Skolan behöver fast vid/värna om:

- undervisningens höga kvalité
- elevhälsoarbetet
- personalens höga kompetens/behörighet
- våra fasta traditioner som skapar en samhörighet, som till exempel Växthusets

mästare, Skoljoggen och friidrottsdagen.
- gemensamt förhållningssätt gällande regler och rutiner

Skolan behöver utveckla:

- matematikundervisningen
- kommunikation med vårdnadshavare
- studiero och lärmiljö
- det egna ansvarstagandet gällande studieresultat hos eleverna

Dessutom behöver de olika stadierna hålla fast vid och utveckla följande områden:

F-3
Hålla fast vid/värna om:

- samverkan i arbetslaget.
- vuxennärvaron ute på raster.
- överlämning mellan förskola och skola.
- veckoplaneringar som vårdnadshavare kan ta del av digitalt.

Utveckla:
- arbetet kring fördelning av resurser
- tydlig struktur för “mållektioner”.
- arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd
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4-6
Hålla fast vid/värna om:

- samarbetet i arbetslaget i gemensamt arbetsrum

Utveckla:
- gemensamma rutiner, till exempel terminsstart rutiner och för

värdegrundsarbete

7-9
Hålla fast vid/värna om:

- samarbetet i arbetslaget i gemensamt arbetsrum

Utveckla:
- Gemensamma rutiner, till exempel terminsstart rutiner och för

värdegrundsarbete

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 93%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 20%

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? 63%

Förutsättningar för en trygg miljö på skolan finns då vi har väl fungerande rutiner och
mentorskap för en bra kommunikation och relationsskapande.

Det har varit ett annorlunda år under pandemin vilket både har utmanat och utvecklat
vår verksamhet.

Det främjande och förebyggande arbetet gällande trygghet fungerar bra enligt de
rutiner och planer som finns. eftersom eleverna upplever trygghet i skolan.
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Vi behöver fortsatt arbeta med studiero och trygghet och det är svårt att läsa av hur
långt vi har nått då delar av undervisningen har legat på distans.

Sammantaget är bedömningen att trygghetsarbetet är väl fungerande och visar på
goda resultat.

Främjande och förebyggande arbete

Anpassningar i förhållande till behov och förutsättningar på både grupp- och
individnivå, tydliggörande pedagogik, ett varierat och strukturerat
undervisningsinnehåll samt fokus på goda relationer har ökat elevernas möjlighet att
kunna fokusera på själva lärandet och störande inslag minskat.

Utmaning finns, att i vissa elevgrupper kunna tillgodose alla elevers skiftande behov
inom ramen för ordinarie undervisning.

Den sammantagna bedömningen av vårt förebyggande och främjande arbete har fallit
väl ut.

Skolan har haft ett fungerande värderingsarbete och vi upplevde att det fanns många
frågor inom området. Eleverna var nöjda och vi bedömer att det är viktigt med den här
typen av samtal.
Ett nytt material gällande stress har introducerat och detta kommer vi fortsatt utveckla
och arbeta vidare med.

Fortsatt systematiskt arbete genom regelbundna utvärderingar av läget i arbetslagen
tillsammans med EHT vilket ligger till grund för den fortsatta planeringen av insatser
osv.. Viss förstärkning av personal i elevgrupper med störst behov har gett god effekt i
önskad riktning för såväl trygghet som studiero.

Vi ser en fortsatt utveckling av trygghet och studiero i önskad riktning tack vare
insatser på organisations-, och gruppnivå. Många lärare har regelbundna och täta
kontakter med vh vilket bidrar till ett gott samarbete skola-hem.

Genom trygga elever skapar vi goda förutsättningar för god måluppfyllelse.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Det finns rutiner gällande åtgärder mot kränkande behandling vilka sammantaget
fungerar bra.
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Slutsatser (trygghetsarbetet)

Gällande trygghet ligger Växthuset skola högt med ett snitt på 91,5%.

Skolan behöver utveckla:
- arbetet med att öka studiero i samtliga klasser
- trygghetsarbetet så att alla elever känner sig delaktiga i det

Skolan behöver hålla fast vid/värna om:
- nära, fungerande samarbete med EHT
- samarbetet gällande trygghetsarbete mellan skola och hem
- elevernas upplevda trygghet på skolan
- anpassad lärmiljö

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 - 80% - 84%

Vi har alla förutsättningar på plats för ett ändamålsenligt elevhälsoarbete på plats.
Dock behöver specialpedagogisk kompetens utökas och planeras för.
Det främjande och förebyggande arbetet fortgår utifrån planerade insatser,
gemensamma planer och kollegialt samarbete.
Vi ser att förstärkning av personal i elevgrupper med störst behov har gett god effekt i
önskad riktning för såväl trygghet som studiero.
Enligt trygghetsenkäten ligger skolan högt på frågan gällande trygghet (91,5%) men vi
vi behöver fortsätta arbetet med detta.
Skolan arbetar med och följer planen mot diskriminering samt rutinerna för anmälan
och utredning av ev kränkningar.
Sammanfattningsvis har skolan ett starkt elevhälsoteam med alla kompetenser på
plats. En styrka är elevhälsoteamets nära samarbete med undervisande pedagoger
och tydliga rutiner.

17



Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Det finns en tydlig rutin för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd finns
och den följs.

Närvaron har varit svårare att kontrollera med anledning av att undervisning legat på
länk.

Överlag är måluppfyllelsen god genom bland annat omfördelning av resurser utifrån
behov.

Främjande och förebyggande arbete

Genom goda relationer mellan pedagoger och elever och genom det kollegiala
samarbetet så ser vi att skolans verksamhet är stabil. Rutiner och planer följs och alla
olika kompetenser finns på plats.

Lärmiljön är tillgänglig för eleverna och anpassningar upprättas vid behov enligt de
rutiner som finns. En väl utarbetad undervisningsstruktur kan vara en del i att det
främjande arbetet fallit väl ut.

Skolan har ett starkt elevhälsoteam och de har ett nära samarbete med undervisande
pedagoger och det finns tydliga rutiner för anmälan till elevhälsan. Kontinuerligt
samarbete mellan elevhälsa och pedagoger har fungerat väl.

Närvaroarbetet har främjats genom individuella anpassningar utifrån elevernas behov
och de restriktioner som funnits gällande covid-19.

Uppföljning och utredning av frånvaro har fungerat väl då vi följt upp vid behov.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Skolan behöver utveckla
- mentorsskapet
- det relationella ledarskapet
- det sociala samspelet
- förbättrad studiero och arbetsmiljö

Skolan behöver hålla fast vid/värna om
- det fortsatta trygghetsarbetet
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- samarbetet mellan EHT och undervisande pedagoger
- samarbetet mellan pedagoger i de olika stadierna
- arbetet kring de extra anpassningarna och det särskilda stödet

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

● Mentorsskapet, relationellt ledarskap, kollegial handledning
● Matematikundervisning
● Socialt samspel och rastaktiviteter
● Kommunikationen/samarbete mellan skola/hem
● Studiero, tillgänglig lärmiljö och värdegrundsarbete
● Elevansvar gällande det egna lärandet

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Växthusets Skolas fritidshem har två avdelningar, Fritids med elever från F-2 och
Klubben med elever från 3-6. Det finns 5 pedagoger på Fritids och 2 pedagoger
på Klubben med totalt 139 elever.
Fritids är i lågstadiets lokaler och Klubben är på mellanstadiet. Skolan har en helt
ny skolgård med klätterställning, fotbolls- , innebandy- och beachvolleyplaner,
basketkorgar, gungor, sandlådor, kingrutor och ett grönområde. I närmiljön finns
skog, lekplatser, parkområden samt Mölndals bibliotek.

Fritidshemmet har en tydlig organisation där tid och struktur finns för enskild planering
samt planering i arbetslag.

I Fritids årshjul finns läroplanens mål, SKA och traditioner. Fritidshemmet har ett
tätt samarbete med skolan och flera aktiviteter har gemensamt tema med skolan.
Verksamheten planeras efter läroplanen och elevernas behov och genom
kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan de möta eleverna just där de
befinner sig i utvecklingen. Fritids arbetar med en årsplanering och planerar in alla
målområden för att erbjuda alla elever fritidshemmets lärande.
Vår mest framgångsrika satsning har varit våra sexveckors-val där vi delat in alla
fritidselever på F-2 i sex olika grupper med 12 elever i varje grupp. Detta gör att de
elever som alltid väljer samma aktivitet nu fått möjlighet att lära och testa nya saker.

Att ha val över längre tid har skapat en mer hållbar planerings- och förberedelsetid.
Vi jobbar på att öka samarbetet mellan kollegor för att kunna avlasta varandra och
använda personalens styrkor bättre.
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En utbildning om heldagslärande kommer under hösten att genomföras
tillsammans med alla fritidspedagoger samt lärare från förskoleklass och
grundskolan. Under läsåret planeras för fortsatt kompetensutveckling och
fortbildning.

Vår analys av trygghetsenkät från vårdnadshavare tar vi i beaktande då vidare planerar
arbetet med tryggheten på fritids.
Vi har startat ett instagramkonto för att ge vårdnadshavare en större insyn i den dagliga
verksamheten och på så sätt öka kommunikationen.

Fritidshemmet följer planen mot diskriminering och kränkande behandling. Hos varje
pedagog finns kunskap om innehållet i denna. Tydliga rutiner för anmälan och
utredningar finns att tillgå i dokumentet.

Det finns tydliga rutiner kring elevhälsoteamets kopplingar och insatser på fritids.

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 89% 94%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 89% 82%

Utveckling och lärande

Vår undervisning syftar till att stimulera elevernas undervisning och lärande. I vår
årsplanering finns alla målområden i Fritidshemmets läroplan med för att säkerställa
att eleverna erbjuds och ges förutsättningar att kunna delta i aktiviteter för att utveckla
sina förmågor och hitta nya intressen.

Vår mest framgångsrika satsning har varit våra sexveckors-val där vi delat in alla
fritidselever på F-2 i sex stycken grupper med 12 elever i varje grupp. Detta gör att de
elever som alltid väljer samma aktivitet nu fått möjlighet att lära och pröva nya saker
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där de i en mindre grupp får förutsättningar att utveckla sina förmågor. I grupperna
planerar vi och erbjuder aktiviteter såsom att skapa i lera, enkla dramaövningar, samtal
om och användande av iPad.

Varje vecka har vi en utedag där halva gruppen gör en utflykt och den andra halvan har
rörelse och lek på skolan.
Eleverna erbjuds en meningsfull tid i fritidshemmet.

Arbetet med normer och värden

Vi har en tydlig struktur och planering för verksamheten. Planeringen delas med
vårdnadshavare och på Fritids finns en tavla med veckoplanering och bildstöd.
Vi har skapat förutsättningar för en trygg miljö och arbetar kontinuerligt med att bygga
goda relationer med och mellan eleverna.

Vi har kontinuerliga diskussioner i kollegiet gällande jämställdhet mellan könen och
hur vi ska kunna bemöta varje barn utifrån dennes behov. Detta gör att vi ständigt
arbetar med att få varje individ trygg utifrån sin person och inte utifrån kön.

Värdegrundsuppdraget

Allsidiga kontakter och social gemenskap främjas i vårt fritidshem genom ett utvecklat
arbete kring vår gemensamma värdegrund.

Den största delen av vårdnadshavarna känner sig trygga med fritidshemmet men vi ser
att det minskat något. Det kan vara en följd av restriktionerna under  pandemin då alla
lämningar och hämtningar skett utomhus och de spontana samtalen minskat

Eleverna är med kontinuerligt, ger oss nya ideér, utvecklar och ger förslag på aktiviteter
och hur de vill ha det på fritids samt att vi en gång månaden har fritidsråd.

Slutsatser (Fritidshemmet)

a) utveckla
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- det systematiska kvalitetsarbetet framförallt utvärdering, både från
eleverna och pedagoger

- lärmiljöer
- kommunikationen mellan fritidshem och hem
- rastaktiviteter

b) hålla fast vid/värna om

- det goda samarbetet i arbetslaget
- vår gemensamma elevsyn “alla elever är allas elever”
- den varierande undervisningen i mindre grupper

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

- Systematiskt kvalitetsarbete - en tydlig planering med utvärdering varje
vecka

- Elevernas delaktighet i planering och utvärdering av aktiviteter under
fritidsdagen.

- Den fria leken och dess lärmiljö

- Heldagslärande
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7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan)

Förskolan består av fem avdelningar med två yngrebarnsgrupper, två
äldrebarnsgrupper samt en grupp med barn födda 2017. Totalt finns ca 92 barn på
förskolan. På varje avdelning arbetar tre pedagoger varav en pedagog är förskollärare.
Förskolan har gemensamt ett torg där olika typer av lärmiljöer erbjuds, såsom rollek,
atelje, skog och rymdmiljö.

Förskolans utemiljö innefattar en gård på ca 2000 kvm med motoriska utmaningar i
form av klätterställningar, gungor och markskillnader.

Förskolan har en tydlig organisation där tid och struktur finns för enskild planering samt
planering i arbetslag.

Genom tydliga årshjul inom olika delar i verksamheten skapas en kontinuitet i
beskrivning av behov, planerade insatser, utvärderingar och analys och effekt. Utifrån
detta arbetar pedagogerna med undervisning inom läroplanens olika målområden.

Förskolan följer en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hos varje
pedagog finns kunskap om innehållet i denna. Tydliga rutiner för anmälan och
utredningar finns att tillgå i dokumentet.

Förskolan har gemensamt fokuserat på barn som enskilda individer där vi pratar kring
barnen med fokus på utveckling och lärande. Förskolan har en tydlig plan för arbete
med lotusdiagram där varje barn systematiskt lyfts fram utifrån den individ barnet är.

Goda förutsättningar (material, tid, personaltäthet) finns för att ta sig utanför gården
och upptäcka och utforska närmiljön och skogen.

Förskolans lärmiljöer inomhus har utvecklats på våra avdelningar. Där har lärmiljöerna
utvecklats till att innefatta allt mer material och miljöer kopplat till teknik, digitalisering,
naturvetenskap och matematik.

Förskolan har arbetat med Läslyftet vilket avspeglat sig i miljön på avdelningar i form
av läshörnor, olika språk och uttryck.
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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 88% 88%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar
till lek och lärande - 91%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola
stimulerar till lek och lärande - 65%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns
inlärning och utveckling 90% 90%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att
lära sig mer 86% 94%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn
utvecklas i förskolan 72% 74%

Jag är nöjd med den pedagogiska
verksamheten på mitt barns förskola 81% 85%

Vi ser en ökning av undervisning på förskolan utifrån de behov och insatser vi
dokumenterat i vår Förskoleplan.

Vi ser också goda resultat i vh upplevelser av lärande, inlärning och utveckling hos
barnen utifrån vh perspektiv i NKI.
Vi ser också att fokus på undervisning och systematisk dokumentation av denna har
synliggjort arbetet i förskolan.

Vad gäller delaktighet och inflytande ser vi en undervisning inom området bland annat
gällande egna val av aktivitet, gemensamma demokratiska beslut som tas mm.

Förskolan har under läsåret haft stort fokus på språkutveckling. Förskolan arbetar
dagligen med barn i mindre grupper för att öka kommunikation och språkanvändning
hos barnen. I grupperna genomförs planerade aktiviteter utifrån barnens intresse samt
det förskolan arbetar för att  utveckla hos barnen.

Närmiljön är viktig och utflykter är en del i verksamheten.

I våra rutinsituationer ligger fokus på det kompetenta barnet. Närvarande vuxna finns
för att stötta upp och utmana till att “klara själv”. Stort samspel och utveckling finns i
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barnens lek och vid behov finns pedagoger för att styra, stötta och samtala om vad
som sker.

Vi arbetar efter en levande lärmiljö, planerad och organiserad utifrån aktuellt tema och
barnens intressen. Skapande är en del i lärmiljöerna där barnen är med och sätter sin
egen prägel på den miljö de befinner sig i. I våra lärmiljö finns dokumentationer
tillgängliga för att kunna visa på den verksamhet och det lärande som pågår.

Vi ser kompetensutvecklingen inom språk och kommunikation (Läslyftet) som en
styrka där pedagoger skaffat sig mer erfarenhet och kunskap vilket gynnat barnens
lärande på förskolan.

En styrka är den systematiska dokumentation som kommit till stånd där vh och barn får
ta del av undervisningen och förutsättningarna förskolan skapar för de barn som vistas
hos oss.

Förskolan arbetar dagligen med konflikthantering, respekt för varandra, möjlighet att
vänta och lyssna in samt empati för andra.

Den dokumentation som skapats har återgetts till barnen där de kan se sig själva som
lärande , kompetenta individer vilket ses som positivt.
Vi når ut till fler vh då vi skapat fler kanaler för dokumentation och samtal med vh.

Slutsatser (undervisningen)

a) utveckla?

- kunskap kring läroplanen, dess innehåll och betydelse. Främst inom områdena
som naturvetenskap och teknik samt digitalisering.

- barnens delaktighet i deras egna dokumentation, lärande och utveckling
- lärmiljön

b) hålla fast vid/värna om?

- den undervisning förskolan bedriver
- den systematiska dokumentation
- kompetensutvecklingen
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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 90% 95%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 71% 82%

Främjande och förebyggande arbete

Vi ser en hög procent inom området utifrån NKI och vi ser att vårt gemensamma
arbete, främst utomhus, gynnat barnen i att skapa relationer med många pedagoger
samt ökat den upplevda tryggheten med dessa.

Även inomhus arbetar vi över avdelningsgränser vilket ger en känsla av trygghet och
gemenskap hos alla på förskolan.

Arbete i mindre grupper skapar närvaro från pedagoger samt goda möjligheter till
samspel för barnen i mindre grupp.

Förskolan arbetar med normer och värden utifrån olika perspektiv såsom respekt för
varandra, demokrati, vara en bra kompis och gemensamma lekar. Vikten av att
pedagoger behöver vara närvarande i barnens utomhuslek för att förebygga konflikter
är betydelsefull.

Litteratur används på förskolan för att arbeta med olikheter, värdegrund, olika
levnadsförhållande, kulturer etc. Vi ser att barnen på förskolan har skapat sig ett stort
intresse för litteratur vilket gör att litteraturen används som en väg in för att nå ut till
och konkretisera för barnen samt skapa diskussioner.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Tydliga riktlinjer och rutiner finns och följs utifrån vår gemensamma plan mot
diskriminering och kränkande behandling.
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Slutsatser (värdegrundsarbetet)

a) utveckla?
- kommunikation samt dokumentation till vh kring arbetet med värdegrund
- pedagogers delaktighet kring arbetet med värdegrund

b) hålla fast vid/värna om?
- den varierande undervisningen i mindre grupper
- utomhusvistelse
- litteraturanvändning i arbetet med värdegrund

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan

Sammanfattningsvis ser vi följande slutsatser som viktiga i vårt arbete framåt:

- Barn och vh upplever trygghet på förskolan, både utifrån NKI samt det faktum
att barnen vänder sig till många olika pedagoger.

- Dokumentation finns och systematiskt dokumenteras varje enskilt barn med
fokus på undervisning och utveckling. Dokumentation finns både fysiskt i
lärmiljö inomhus såväl som utomhus samt på plattform Schoolsoft.

- Förskolan har kunnat ge tid och möjlighet för kompetensutveckling för
pedagoger vilket har lett till att fler pedagoger under höstterminen kommer
genomgå olika utbildningar/föreläsningar för att öka sin kunskap inom olika
områden.

Följande utvecklingsområden har identifierats:

- Barnens delaktighet i sin egen dokumentation.

- Lärmiljöer.

- Förutsättning för kompetensutveckling och fortbildning inom läslyft, arbete
med likabehandlingsplan samt diskussioner och arbete med läroplan för
förskolan.
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