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1. Om Innovitaskolan Rudan

Huvudman för Innovitaskolan Rudan är Pysslingen Förskolor och skolor AB, som är en
del av AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Rudan är, tillsammans med 30 andra skolor, en del av Innovitaskolan.
Innovitaskolan inriktar sig på att kombinera traditionell undervisning med moderna
verktyg och metoder och arbetar målinriktat för varje framtid.

Personal & Organisation
På skolan går 760 barn och elever från förskola till årskurs nio. Vår skola har behöriga
lärare i samtliga ämnen. Vi arbetar mycket med trygghet och har ett trygghetsteam som
arbetar främjande och förebyggande. Vi arbetar med heldagslärande och vi har en skola
där eleverna känner sig trygga. Vi lagar all mat från grunden och vi lagar all mat på plats.
Vi har ett komplett elevhälsoteam med samtliga kompetenser.
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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 77,8% 71,6% 74,3%
Flicka 71,4% 72,6% 71,8%
Pojke 81,3% 70,8% 76,9%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 87,9% 90,3% 89,5%
Flicka 82,9% 90,3% 87,2%
Pojke 90,6% 90,3% 92,3%
Genomsnittligt meritvärde 219,0 226,3 233,1
Flicka 228,2 235,9 233,9
Pojke 213,9 217,9 233,7

Betyg (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i
alla ämnen 82,1% 73,7% 67,4%
Flicka 70,4% 79,3% 68,2%
Pojke 93,1% 67,9% 66,7%

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)

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

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

Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret
2020/21 är följande Demokrati och samhälle, Lekar, Natur och Matematik och Skapande,
(samtliga på 6,0). Normer och värden  ligger lägre ( på 4,4). Lägst utfall noteras för
målområden Elevers inflytande, Fritidshemmet och omvärlden samt Språk och
kommunikation(4,0).

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.

Målområde 2019/20 2020/21

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

Det målområde där förskolans undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är
bland annat naturvetenskap och teknik samt skapande(6,0), följt av matematik, normer
och värden samt språk och kommunikation (6,0). Lägst utfall noteras för målområdet
barns delaktighet och inflytande (4,0).  Vi har inget att jämföra pga att vi startade 2020.

4. Prioriterade utvecklingsområde 2020/21 - Grundskola och Fritidshemmet. Då
vi var i uppstarten av fritidshem och första två förskoleklasser var prioriteten att vi
skulle få våra nya elever och dess vårdnadshavare att känna sig trygga samt att
verksamheten skulle vara givande för de nya eleverna.
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Rudanskolan är sedan ett läsår tillbaka en helt nybyggd skola från f-9, med tillhörande
förskola i  samma lokaler. Det har inneburit stora organisatoriska förändringar gällande
ledning, antal pedagoger och övrig personal på skolan. Flytten och det faktum att
skolan växt betydligt har på många sätt bidragit till helt eller delvis nya konstellationer
gällande personal,  gruppsammansättningar i arbetslag, årskurser och kompetenser.

Då antalet elever ökat stort på skolan har ett viktigt fokusområde under läsåret varit att
få till en väl sammansatt och fungerande personalgrupp på de olika stadierna och  ett
gemensamt värdegrundsarbete. Fokus har legat på att arbeta strukturerat kring rutiner,
ordning och reda i och utanför klassrummet, samt hitta en samsyn kring skolans
värdegrund.

Arbetet med detta kommer fortgå under kommande läsår utifrån fokusmålen:
“relationell kompetens”, “vi-känsla” samt  “gemensam elevsyn- mellanstadiet”.  Arbetet
med att bygga upp en helt ny skola, med ny organisation, pedagoger, personal och nya
elevgrupper tar tid och är ett långsiktigt arbete.

Pedagogerna på skolan arbetar nära varandra årskursvis och / eller ämnesvis
beroende på årskurs och stadie. Mötestider finns inplanerade i pedagogernas scheman
varje vecka för bland annat gemensam planering, uppföljning och sambedömning.
Flera gånger per termin har skolan stadieöverskridande ämnesmöten för att arbeta
vidare med och säkerställa att den “röda tråden” följer genom skolans alla årskurser
och stadier och bidrar till kontinuitet och utveckling.

Biträdande rektor har två gånger per termin “Catch-up-samtal” med samtliga
pedagoger för att försäkra sig om att varje pedagog får det stöd av ledningen som
behövs och möjligheter och förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa sätt. Utöver
det hålls medarbetarsamtal varje termin samt  lönesamtal.

Rektor och varje stadie samt administration informerar varje fredag om kommande
vecka och sådant som är av vikt för att verksamheten ska fungera. Rektor, biträdande
rektor finns alltid tillgängliga, dörrarna till deras rum är öppna och både elever och
personal är alltid välkomna.

Skolan har ett väl utvecklat elevhälsoteam som förutom biträdande rektor består av
skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog, men också av
socialpedagoger och ett trygghetsteam. Socialpedagog och trygghetsteamet  arbetar
nära eleverna under hela skoldagen, både förebyggande och främjande, men även
med konflikthantering och medlingssamtal.
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Skolan har en specialpedagog i matematik som arbetar nära och tillsammans med
matematiklärarna, både i klassrummen samt med färre elever i behov av stöd.

Vidare har skolan en “studio” där elever med behov av undervisning i mindre grupp av
en och samma pedagog i större utsträckning kan få  stöd och anpassningar än det som
kan ges inom ramen för ordinarie undervisning.  Förutom detta har skolan också en
“lärstudio” där elever från från skolan och kommunen får anpassad undervisning utifrån
olika förutsättningar och svårigheter.

En viktig del i elevhälsans arbete består i att  kontinuerligt följa upp frånvaron i samtliga
klasser. Skolan har de senaste åren märkt av att allt fler  elever och framför allt flickor
mår allt sämre psykiskt, vilket resulterar bland annat i problematisk frånvaro. Under
kommande  läsår är ett av elevhälsans fokusmål att aktivt förebygga och främja
problematisk frånvaro.

Elevhälsan är även involverad i undervisningen så till vida att de håller sig uppdaterade
och säkerställer att undervisningen anpassas efter elevernas behov.

Skolan har flera klasskonferenser varje termin där pedagoger och EHT diskuterar
klasser och elever och beslutar om ev anpassningar, och stödinsater på olika nivåer.

Elevhälsan har under senare delen av vårterminen med varje pedagog enskilt gått
igenom och förtydligat de rutiner skolan har gällande anmälan till rektor, utredningar,
uppföljningar / utvärderingar. Under uppstartsdagarna vid terminsstart nu i augusti
arbetade samtliga pedagoger i grupper under två halvdagar med hur pedagogiska
utredningar ska skrivas vilka formuleringar som bör användas etc.

Skolutvecklingen på Rudanskolan  bedrivs av rektor och fem förstelärare. Bland
förstelärarnas uppgifter ingår att leda det kollegiala lärandet under pedagogiska
diskussioner, sammanställa och presentera för ledningen, samt ta fram underlag och
rutiner för verksamheten. Under det gångna läsåret har förstelärarna ansvarat för att
hålla i en universitetskurs från Karlstad om betyg och bedömning. Arbetet med kursen
fortsätter under det här läsåret.

Universitetsutbildningen kring betyg och bedömning har redan innan kursens slut givit
pedagogerna möjlighet till reflektion över den egna bedömningen, diskussioner med
kollegor samt nya infallsvinklar och utgångspunkter för hur bedömningar och
betygssättning kan bli mer likvärdig och allsidig. Kursen är mycket uppskattad.

Det systematiska kvalitetsarbetet sker kontinuerligt under läsåret tillsammans med
pedagogerna. Vid mittermninskonferensen varje termin ses prognoser och
ämnesvarningar över, mentorer och ämnespedagoger analyserar och ser över vad som
kan förbättras i ämnena, hur stödundervisningen kan effektiviseras, hur lovskolan
fungerar etc. Efter NKI och NMI analyseras resultaten också ämnesvis och mentorerna
gör en djupare analys i sina klasser och använder som utgångspunkt i den fortsatta
undervisningen. NMI och NKI ligger också till grund för det kommande årets
verksamhets- och fokus mål.

10



Skolan har ett elevråd  från åk 4 till åk 9 och träffas en gång per månad. Däremellan tar
elevrådsrepresentanterna med sig frågor till egna klasserna och klassråden.
Vidare har skolan ett matråd där representanter för klasserna tillsammans med
kökschef och någon från skolledningen deltar.

Sett till Academediamodellen arbetar skolan strukturerat med det systematiska
kvalitetsarbetet sedan ett antal år tillbaka. Skolledningen organiserar och ser till att
skapa förutsättningar för undervisning, sammansättning av personal och elever
Skolan har ett väl inarbetat, kollegialt analysarbete vid olika tidpunkter av läsåret för att
säkerställa och utveckla processkvalitet och målmedvetet och långsiktigt arbeta för att
öka resultatkvaliteten.

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 71% 78% 79% 81%

Det är bra lärare på min skola 72% 76% 83% 81%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 53% 54% 70% 71%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 71% 73% 78% 76%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 88% - 85%

Sedan fyra år tillbaka arbetar Rudanskolan utifrån en strukturerad
undervisningsmodell; “Rudanmodellen” för att stärka det pedagogiska
ledarskapet i klassrummet samt främja studiero.  Rudanmodellen innebär i
korthet att lektionsstrukturen ska tydlig och förutsägbar. Oavsett pedagog eller
ämne ska eleverna känna sig trygga i och känna igen lektionsstruktur och
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upplägg. Genomgångar ska vara korta och undervisningen ska vara varierad.
Struktur, förutsägbarhet och variation ger ökad studiero.

Rudanmodellen i sig innebär att undervisningen anpassas. Innan lektion skrivs
tider för lektion och aktiviteter upp på tavlan, instruktioner ges härigenom både
muntligt och i skrift. Korta genomgångar bidrar till att eleverna orkar hålla fokus
och koncentration, samtidigt som varierade aktiviteter och uppgifter som klipp,
film, pardiskussioner etc, ger eleverna möjlighet att ta till sig undervisningen på
olika sätt.

Med Rudanmodellen som utgångspunkt för all undervisning i alla ämnen kan
pedagogerna lättare möta elevernas behov av ledning och stimulans. Eleverna är
trygga i att det är samma lektionsstruktur oavsett pedagog eller ämne, de vet vad
som förväntas av dem under lektionstid, vilket ger pedagogen möjlighet att
fokusera på elevernas behov.

Rudanskolan har historiskt sett alltid haft många elever med behov av extra stöd
och anpassningar samt elever med NPF- diagnoser. Många av pedagogerna på
skolan har arbetat mellan 10 och 15 år på skolan, flera längre och har därför stor
erfarenhet av att anpassa undervisningen och ge eleverna olika form av stöd
inom ramen för klassrumsundervisningen. Att skapa goda relationer både till
elever och vårdnadshavare, se varje elev, vara flexibel, lyhörd och inkännande gör
att anpassningar och stöd blir en naturlig del av undervisningen i klassrummet.

Då Rudanmodellen använts konsekvent under fyra års tid i syfte att stärka det
pedagogiska ledarskapet i klassrummet, samt skapa studiero, kan man i
utvärderingen av NKI de senaste två åren bland annat utläsa att “nöjdheten med
undervisningen”, “det är bra lärare på min skola” och “mina lärare gör så att jag får
lust att lära mig mer” ökat  både bland elever och vårdnadshavare. Skolans
analyser pekar på att  Rudanmodellen är bidragande till ökningen.

Trots att skolan arbetat målmedvetet  med Rudanmodellen under fyra år så är det
ett levande dokument. Pedagogiska diskussioner förs i det kollegiala och
förfiningar, ändringar och tillägg görs för att utveckla och förbättra modellen.
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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 68% 71% 70% 72%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 70% 63% 70% 70%

Pedagogerna på Rudanskolan arbetar nära varandra i arbetslag och eller ämneslag,
planerar i stor utsträckning gemensamt och arbetar även nära kring bedömning och
betygssättning. Sambedömning sker alltid vid de nationella proven i år 6 och 9. Både
gällande muntlig framställning och skriftlig. Nu när uppsatsdelarna på NP i engelska
och svenska i år 9 är anonymiserade ökar likvärdigheten än mer, då förväntningar och
tidigare kunskaper om elevernas prestationer inte är tillgängliga.

Resultaten på de nationella proven stämmer i stor utsträckning överens med
slutbetygen i kärnämnena, vilket visar att pedagogernas bedömningar är korrekt
gjorda.

Vid ämnesmöten och spontant i arbetsrummen diskuteras elevexempel och
pedagogerna tar hjälp av varandra för att säkerställa att bedömningarna blir likvärdiga.

Vidare ger den universitetsutbildning kring betyg och bedömning från Karlstad
Universitet  pedagogerna nya och vidgade perspektiv på betyg och bedömning. De
pedagogiska diskussionerna som uppkommit under kurstillfällena har upplevts som
givande och matnyttiga. Kursen fortsätter under höstterminen.

Pedagogerna kommunicerar elevernas kunskapsutveckling via plattformen Google
Classroom, kontinuerligt under arbetsprocessens gång och återkopplar till eleverna i
skrift och eller muntligt deras styrkor och utvecklingsbehov. Skolan har aktivt valt att
inte använda matriser eller synliggöra resultat i Schoolsoft. Detta i syfte att använda
tiden till elevernas kunskapsinhämtning och lärande, i klassrummet.

En synlig effekt av att inte använda matriser i syfte att återkoppla resultat är att
eleverna inte  i lika stor utsträckning fokuserar på att nå nästa betygssteg i skalan.
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Istället för att få frågan om vad eleven ska göra för att få ett högre betyg, kan man
utifrån skriftlig och muntlig återkoppling  få eleverna att fundera över sin egen
inlärning, vad de behöver träna på och utveckla för att komma vidare. Huruvida
måluppfyllelsen påverkats av detta är svårt att säga.

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 82% 82% 83% 86%

Det är ordning och reda i min skola 55% 50% 73% 77%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 50% 54% 60% 64%

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 63% 69% 77% 78%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 47% 53% 61% 66%

Skolans undervisning verkar för en jämställdhet mellan könen. Skillnaderna mellan
pojkarnas och flickornas resultat har de sista åren inte skiljt sig åt nämnvärt och i våras
hade pojkarna som slutade år 9 högre måluppfyllelse än flickorna.

Både pojkar och flickor känner sig trygga i skolan sett till NKI, både nu och tidigare. Ett
av skolans två långsiktiga mål är 100% trygghet bland eleverna.

Eleverna på skolan upplever i mindre utsträckning att: “Det är ordning och reda på min
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skola”, medan föräldrarnas uppfattning är att det är mer ordning och reda. En orsak till
att eleverna upplever en minskning av ordning och redan kan vara det faktum att
skolan flyttat till nya lokaler, med ny organisation, stor ökning av personal, nya
elevgrupper och konstellationer i kombination att det tar tid att praktiskt få ordning i en
helt ny skola.

Både elever och föräldrar upplever att studieron blivit bättre och vår övertygelse är att
Rudanmodellen med  sitt enhetliga pedagogiska ledarskap ger eleverna en trygghet
och känsla av stabilitet som märks i form av ökad studiero i klassrummen.

Demokrati- och värdegrundsuppdraget i skolan sker  både i och utanför
undervisningen. All personal på skolan har ett ansvar att bidra i arbetet. I de lägre
åldrarna kan det  innebära att man tränar på hur man är en bra kompis när man leker,
till att i de högre åldrarna träna sin förmåga till reflektion och att tänka kritiskt.

På Rudanskolan är alla elever allas elever. Genom att skapa goda relationer, se varje
barn, vara goda förebilder, både i och utanför klassrummen och ställa höga krav visar vi
hur skolan och samhället i stort förväntar sig att man ska kunna agera och bete sig som
en vuxen samhällelig medborgare.

Många av skolans elever kommer från hem med  annan, social, ekonomisk,  kulturell,
språklig eller  religiös bakgrund och saknar i  många fall stöttning hemifrån, vilket gör
att skolan i stor utsträckning behöver kompensera för detta och lägga än mer kraft och
energi på demokrati-och värdegrundsarbete.

Effekterna av detta idoga arbete med att forma våra elever till ansvarstagande unga
vuxna, samt att vi ställer höga krav på våra elever  skulle kunna vara en delförklaring till
vår stabila höga måluppfyllelse och ökande meritpoäng. Vårt långsiktiga mål är 100%
måluppfyllelse och där är demokrati- och värdegrundsarbete en viktig faktor.

Slutsatser (undervisning)

Efter ett läsår på nya Rudan, med ny organisation, personal och elevgrupper behöver
skolan under kommande läsår fortsätta arbetet med att utveckla den relationella
kompetensen, skapa en “vi-känsla bland pedagoger och personal samt hitta en
gemensam samsyn, framförallt i årskurs 4-6.

Skolan kommer att hålla fast vid Rudanmodellen som utgångspunkt för ett enhetligt
pedagogiskt ledarskap och studiero. Dokumentet hålls levande och utvärderas
kontinuerligt.
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Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan)
Indikatorer för utvärdering:
Indikatorerna är hämtade ur den trygghetsenkät som genomförs i
oktober varje år

Fråga ur trygghetsenkät 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? 22%

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? 73%

Främjande och förebyggande arbete

Den sammantagna bedömningen är att skolan har ett väl fungerande och
förebyggande trygghetsarbete. Trygghetsteamets arbete är en viktig del till de höga
siffror till att 93 % av eleverna känner sig trygga i skolan. Socialpedagogens
mentorstider med samtliga klasser varje vecka bidrar också till detta.

Varje klass har ett eget städområde på skolan som de ansvarar för, vilket ökar
ansvarstagandet av vår nya fina skola.

På rasterna finns utlåning av spel, och anordnade aktiviteter både inne och ute.
Skolbiblioteket är öppet och bemannat bland annat varje lunchrast för de elever som
vill ha lugn och ro i ett mindre sammanhang. I ett av klassrummen finns varje lunch
också möjlighet att spela schack, även det i lugnare miljö.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Rutinerna för åtgärder mot kränkande behandling fungerar bra, här har
trygghetsteamet och även EHT en viktig roll genom att skyndsamt hantera och utreda
konflikter samt kontakta vårdnadshavare direkt. Trygghetsteamet ansvarar även för
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uppföljning av ärendena  rörande kränkande behandling.

Effekterna märks då  eleverna är trygga på Rudanskolan.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Trygghetsteamet fortsätter håller fast vid sitt förebyggande och främjande
trygghetsarbete både i och utanför klassrummen och såklart i de fall det sker
incidenter som kräver skyndsam hantering.

Detta arbete är ett av skolans viktigaste områden, då skolan ligger i ett socialt utsatt
område, med  elever från olika kulturer, med olika språk, religion och socioekonomisk
bakgrund.

De senaste åren har den psykiska ohälsan ökat bland våra elever på skolan och särskilt
bland flickor. En bidragande orsak till ökad psykisk ohälsa kan vara att skolan ligger i ett
tufft socioekonomiskt område, föräldrarna har låg utbildningsnivå och många elever
saknar stöttning hemifrån.

En annan orsak kan vara att flickor i större utsträckning upptäcks och diagnostiseras
senare för NPF. Pojkar är ofta utåtagerande, tar plats och får uppmärksamhet, medan
flickor med NPF-problematik i större utsträckning är tysta, tillbakadragna, lider av
ångest och får sociala problem, vilket lätt resulterar i hög frånvaro och ofullständig
skolgång.

Ett av EHT:s fokusområden nästa år kommer att handla om problematisk frånvaro och
skolan behöver jobba än mer med detta. En svårighet är att föräldrar trots
rekommendation inte vill låta sina barn få en utredning kring NPF.

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 - 88% - 85%
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Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Under förra läsåret  ökade antalet personal  och pedagoger stort och det fanns ett
behov av att utbilda ny personal och repetera rutiner för anmälan, utredning och
uppföljning.

EHT har under slutet av förra vårterminen samt under höstterminens uppstartsdagar
haft utbildning för pedagogerna  kring skolans rutiner för anmälan, utredning och
uppföljning. Skolan använder sig av DFL-modellen med en tydlig  struktur kring
arbetsgången Utifrån önskemål från pedagogerna har EHT tagit fram förslag på
exempelmeningar och formuleringar som kan användas, detta i syfte att underlätta för
pedagogerna.

Upprättande av utredning, samt utvärdering hjälper speciallärare till med.
Utvärderingarna är till stor hjälp för att kontinuerligt få en bild över vad som fungerar
/inte fungerar så att rätt stöd och anpassningar kan sättas in.  Tack vare det
systematiska arbetet med detta så vet vi om och när rätt åtgärder sätts in och
elevernas resultat förbättras.

Skolan har både goda förutsättningar och resurser  för ett ändamålsenligt arbete
gällande dessa rutiner.

Främjande och förebyggande arbete

Skolan har både goda förutsättningar och resurser  för ett ändamålsenligt främjande
och förebyggande arbete.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

EHT och övrig personal har en väl fungerande samverkan kring elever. Mentorer och
övriga pedagoger ges alltid möjlighet till diskussion och handledning kring både
enskilda elever samt grupper och klasser. EHT följer bland annat genom
lektionsobservationer upp att anpassningar och stöd fungerar i klassrummen.

Pga corona var frånvaron betydligt högre än under andra läsår. Mentorerna ansvarade
för att varje vecka rapportera till EHT orsakerna till elevernas frånvaro för att kunna följa
utvecklingen av antalet fall av covid. Förutom rapporter på veckobasis följer även EHT
upp elevernas frånvaro under terminerna och rapporterar till mentorerna då frånvaron
överstiger 20 % för att tillsammans med mentorer utreda orsaker och sätta in åtgärder.

Svårt att utvärdera förra läsårets frånvaro pga corona.
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Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

● Verksamhetsmål:
- 100% måluppfyllelse
- 100% trygghet

● Fokusmål:
- Omprov
- Arbetsro
- Relationell kompetens
- Vi-känsla
- Rastvärdstid för alla
- Gemensam samsyn mellanstadiet
- 100% måluppfyllelse NP år 3

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

När vi öppnade ht-20 var vårt mål att få våra första lågstadieelever (yngre åldrarna) i
förskoleklass att känna sig trygga likaså deras vårdnadshavare. Att bygga ett
förtroende för vår verksamhet.

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 - 90%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet - 92%

Utveckling och lärande

Vi har haft gemensam utbildning kring läroplanen för fritidshemmet och i vårt årshjul
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tagit med alla kunskapskraven. Vi har även fokuserat på heldags lärande genom att
organisera aktiviteterna så att vi säkerhetsställer att eleverna har tillgodosetts med de
central innehållet i fritidshemmets läroplan.

Arbetet med normer och värden

Vi erbjuder allt material  och alla aktiviteter till samtliga elever. Vi ser till att alla
eleverna blir sedda oavsett kön genom gruppsammansättningar och val av aktiviteter.
Om vi ser att ett av könen tar mindre plats stärker vi upp genom att anpassa
pedagogiken och gruppindelning. Tryggheten skapar vi genom att se till att vi har goda
relationer både med elev och vårdnadshavare. Att vi skriver i samma veckobrev som
förskoleklassens så vi når ut till alla vårdnadshavare även de vi inte har daglig kontakt
med. Vi jobbar med konfliktlösning såväl med elever som hamnar i dessa men även
förebyggande genom olika aktiviteter. Vi bygger även elevens självkänsla genom att
låta eleverna provar själva men stöttar vid behov. Detta leder till att självkänslan stärks
och genom det tryggar vi eleverna.

Värdegrundsuppdraget

Vi arbetar mycket kring hur vi ska vara mot varandra. Ge eleverna alternativ bland
aktiviteter som de själv får välja. Hjälper elever som har svårt att delta i aktiviteter att
komma igång och att hjälpa elever med kontakter/relationer till andra elever.
Vi har sett när vi har självskattat oss på funktionell kvalitet att vi behöver utveckla
elevens inflytande och delaktighet i verksamheten. Vi har  valt att göra detta till ett av
våra utvecklingsområde 21/22.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Vi behöver utveckla elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande. Vi startar upp
ett fritidsråd ht-21 för att de ska vara delaktiga i frågor och eslut som rör eleverna. Vi
kommer att fortsätta med att erbjuda valbara aktiviteter och fri lek utifrån elevernas
önskan. Vi kommer att säkerställa elevernas gemensamma utveckling och lärande
genom kontinuerlig dokumentation.
Värdegrundsarbetet kommer vi att fortsätta med så att eleverna och vårdnadshavare
känner sig sedda och trygga. Fortsätta med att låta skapande få ta plats så att vi
bygger vidare på elevernas självkänsla och kreativitet. Likaså är rörelse i olika former
en stor del av verksamheten som t.ex idrottshallen en hel eftermiddag då erbjuds alla
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elever att delta i olika pass, aktiviteter som är fysiska och disco varje fredag. PAX för att
få arbetsro.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

● Elevinflytande
● Dokumentation
● Rastverksamhet
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7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan)

Vi är en nystartat förskola som har växt succesivt till två avdelningar,en med yngre
åldrarna(1-3 år) och en med äldre åldrarna (3-5 år). På båda avdelningarna arbetar
pedagoger med många års erfarenhet och kompetens.  Vi har skapat och haft
reflektionstid både i grupp samt enskilt som vi genomfört under hela läsåret. Detta har
gjort att vi  aktivt planera, analysera, utvärdera samt ger oss  möjlighet att göra
utvärdering och uppföljningar för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Vi har struktur i
båda arbetslagen. Arbetslaget följer strukturen som visar vem som gör vad och ser till
att alla tar ansvar och verkställer planering som har planerats för att verkställa
kvaliteten och lärande i heldags perspektivet. Vi har olika mötesplatser i vår lärmiljö
både inne och ute verksamheten.  Varje pedagog är stationerad i varje rum för att se till
att varje barn känner sig trygg och säkerställer att varje barn får utrymme till
delaktighet och inflytande. Vi har okodat material och ett förhållningssätt som
motverkar traditionella könsmönster. Vi läser olika litteratur med barnen såsom 10
kompisböckerna och olika känslor böcker som hjälper oss att skap olika samtalsforum
där barnens tankar och åsikter lyfts fram.

Utvärdering av undervisningen (Förskolan)

Vi arbetar med systematiska kvalitetssäkrings underlag såsom funktionell kvalitet,
enhetsplan och förskoleplan. Vi har reflektion varje vecka både i arbetslag och enskilt
pedagog för att planera och genomför undervisning som mynnar ut till analys,
utvärdering och utveckling. Vi har studiedagar där vårt mål och syfte är att utveckla,
utvärdera, analysera samt planera vidare för vår förskolas utveckling. Rektorn och
biträdande rektor har avstämning varje vecka samt att APT hålls gemensamt för alla
från förskolan upp till årskurs 9. Under medarbetarsamtal sitter rektorn och biträdande
tillsammans både före, under och efter samtal för att förbereda och avstämma
tillsammans. Medarbetarna får veckobrev varje vecka både från rektorn och biträdande
rektor med information och summering hur veckan har varit.

Biträdande rektorn är aktivt med i verksamheten 60% i barngrupp och 40 % arbetar hen
med verksamhetsfrågor, begrepp och möten i olika forum för att följa upp, utvärdera,
säkerställa och analysera verksamheten så  läroplanerna och barnkonventionen
säkerställs och följs i verksamheten.

Genom utvecklingssamtal, veckobrev, föräldramöte, daglig kontakt vid lämning,
hämtning samt genom barnens enskild pedagogiskt dokumentation  och instagram
inlägg samt genom en aktiv daglig kontakt  har vi kunnat följa upp vårdnadshavarnas
delaktighet och inflytande när det gäller enskilda barnets utveckling och
lärandeprocess.
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Slutsatser (undervisningen)

Vi kommer arbeta vidare för att utveckla barnens delaktighet och inflytande samt
bibehålla gemenskapen  och tryggheten som baseras på våra värdeord ( respekt,
hälsa, trygghet och glädje) som vi arbetar aktiv med dagligen i verksamheten. Vi är ett
nystartat förskola som har bara funnits i ett år. Vi arbetar med att bygga upp samarbete,
öppen dialog och trygghet med vårdnadshavarna och tyvärr saknar vi enkät med
kundundersökningen. Men har haft olika samtalsforum med vårdnadshavarna för att
fånga upp samt delge varje enskild barns lärprocess och berätta hur vår verksamhet
och undervisning ser ut samt hur vi arbetar med olika styrdokument (läroplanen,
barnkonventionen, skollagen, plan mot diskriminering och kränkande
behandlingsplan). Allt detta stöds av funktionella kvalitet och enhetsplanen(vårt
arbetsverktyg, som säkerställer vår planering, utvärdering och analysarbete) som
synliggör vår verksamhet.  Vi arbetar med verktyget under våra reflektion och
studiedagar.

Utvärdering av värdegrundsarbetet (Förskolan)

Främjande och förebyggande arbete

Vårt medvetna arbete och våra rutiner för att skapa trygghet samt att vi organiserat oss
inom verksamheten har gett god effekt. Vi har arbetat med barnen i mindre grupper,
det ger oss möjlighet att arbeta nära barnen och stödja dem i samspel och
kommunikation. Att pedagogerna är nära barnen bidrar till att de snabbt blir trygga i
verksamheten och att vi lättare kan ta vara på barnens intressen, fånga upp deras
behov samt synliggöra lärandet i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Vi har rutiner som fungerar och som är kända hos pedagoger. Vårt förhållningssätt är
att följa upp incidenter omgående med berörda och alltid göra vårdnadshavare
delaktiga. Vi har nolltolerans gällande kränkningar och diskriminering. VI arbetar aktivt
dagligen med barnen med hjälp av bland annat med kompissolen, 10 kompisböckerna,
olika känslo böcker och pratar om hur man är en bra kompis samt diskuterar i
arbetslaget om diskrimineringslagen och olika begrepp för att utveckla vårt främja och
förebyggande arbete.
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Slutsatser (värdegrundsarbetet)

Vi har en trygg barngrupp och trygga vårdnadshavare, de underlättar i vårt arbete med
att synliggöra olika  lärandeprocesser i verksamheten, Vi upplever att  pedagogerna
trivs och känner sig delaktig i våra processer med att skapa Lilla Rudans förskola - en
förskola som ser varje barns kompetens utveckling och lärande. Alla barn utvecklas
och lär i sin egen takt.
Vi kommer att fortsätta arbeta med våra värdeord trygghet, respekt, hälsa och glädje
för att skapa gemenskap hos barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna. Alla ska
känna att det är välkommna på vår förskola samt att vi är lyhörda - barnen ska kunna
diskutera sina tankar och vårdnadshavarna ska känna att det är välkomma att lyfta upp
sina tankar och  funderingar med oss.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Förskolan

● Vidareutveckla vår vi-känsla, trygghet och gemenskap.
● Tillgängliga lärmiljöer och undervisning där barnens har ett stort inflytande och

är delaktiga i innehåll och dess utformning.
● Digitalisering och hälsa.
● Samarbete med hem och förskola.
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