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1. Om Innovitaskolan Södermalm Högstadium

Huvudman för Innovitaskolan Södermalm Högstadium är Primaskolan i Sverige AB, som
är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Södermalm Högstadium 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 totalt sett pedagogisk personal fördelat på 12 pedagoger. Vi har
administration och elev- och lärarassistenter samt ett elevhälsoteam med lagstadgade
kompetenser.
Skolans inre organisation är utformat som ett stort arbetslag med en förstelärare i
matematik samt 1 rektor i skolledningen.
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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.

4



Gemensamma kvalitetsuppföljningar
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som
genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen,
vilken syftar till att ge underlag till verksamheten plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid
vårterminens start, som ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på
verksamheten. Enkäten genomförs i grundskolan inklusive fritidshemmet.

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas
kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen
(årskurs 1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3).

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 54,1% 80,4% 72,0%
Flicka 54,2% 80,6% 68,8%
Pojke 53,8% 80,0% 77,8%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 59,5% 91,1% 92,0%
Flicka 58,3% 94,4% 87,5%
Pojke 61,5% 85,0% 100,0%
Genomsnittligt meritvärde 215,2 230,8 223,8
Flicka 215,5 248,8 226,3
Pojke 214,8 198,4 219,4

Betyg (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i alla
ämnen 81,8% 76,5% 53,3%
Flicka 75,0% 80,0% 50,0%
Pojke 92,3% 71,4% 57,1%

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

4. Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Grundskola

● Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
● Lärmiljö - skola
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Primaskolans lokaler har varit en del av Farsta Centrums lokaler, mitt bland bibliotek,
vårdcentral, livsmedelsbutiker och andra affärsidkare. Skolan har varit fördelad på tre
lokaler med tre olika entréer skilda från varandra genom olika centrumhus. Dock ligger
centrumet nära stora områden med grönska och natur med sjön Magelungen bara 600
meter från skolans lokaler. Vid Magelungen ligger också den stora idrottsanläggning
som skolan haft tillgång till, Farsta IP.

Skolan har haft 90 elever fördelat på 5 klasser. Åk 6 och 7 i en lokal tillsammans och åk
8 och 9 i en lokal tillsammans. Varje klass har haft hemklassrum för att öka tryggheten
och struktur kring skoldagen. Som strukturellt instrument har vi fortsatt att arbeta
utifrån Primalektionen. Detta för att trygga eleverna i att lektionerna har en
uppbyggnad som är så lika som möjligt oavsett ämne. Det finns behov av
förutsägbarhet som till viss del kan täckas genom att göra lika i uppstart och
beskrivning av ett lektionsinnehåll. Trots en väl uttänkt struktur kring Primalektionen är
en revidering av den välkommen till nästa läsår.

Skolan arbetar med ämneslärarsystem där lärare undervisar alla 5 klasser i sitt ämne
som man har behörighet till eller i vissa fall kompetens för. Skolan har haft 9 lärare där
6 lärare med behörighet har undervisat i alla teoretiska ämnen plus idrott och hälsa. 3
lärare har utan behörighet men med god kompetens undervisat i slöjd, musik, bild och
hem- och konsumentkunskap. Skolan har även haft en specialpedagog med examen
och en lärare med behörighet som verkat som speciallärare. Därutöver har skolan haft
elevassistenter och lärarassistent samt socialpedagog som innehaft ett vikariat som
kurator till 50 %. Den medicinska insatsen har bemannats av skolsköterska, skolläkare
samt skolpsykolog. Därtill en administratör samt rektor.

Under året har skolan jobbat med ett studiepaket om NPF genom SPSM. Därtill även
genomfört webbutbildning i Lektionsdesign och tillgänglig lärmiljö genom
AcadeMedia Academy. Detta som aktiviteter som utvecklar enhetens kompetens inom
dessa områden.

Skolan har haft två mötesforum varje vecka. Den ena på tisdagar, arbetslagsmöte, där
frågor riktade till arbetslaget behandlats. Frågor såsom gemensamma aktiviteter,
övergripande verksamhetsfrågor inom betyg och likvärdig bedömning men även
detaljfrågor samt driftfrågor. Den andra på torsdagar, elevhälsomöte, där frågor riktade
till elevhälsa behandlats såsom hur anpassningar för lektionsinnehåll kan gagna alla
elever, extra anpassningar samt elevärenden som gäller alla som möter en specifik
elev och dess behov. Både har protokollförts och funnits för alla att läsa och lägga till
mötespunkter i.
Mycket arbete i båda mötesforumen har handlat om att organisera för hur vi på ett
framgångsrikt sätt arbetar för att nå fram till eleverna när vi varit tvungna att ha
distansundervisning. Detta gäller även hur vi kommunicerar ett lektionsinnehåll genom
lärarens planering eller information i uppgifter givna till eleverna genom det
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skoladministrativa SchoolSoft.

Skolan har, med anledning av Covid-19, haft långa perioder av distansundervisning för
åk 7-9. Åk 6 har varit relativt förskonade från att vara i distansundervisning. Åk 7, 8 och
9 har behövt dela upp sig i mycket högre grad. Skolan har inhämtat beslut om växelvis
distansundervisning med bakgrund av den mycket allvarliga utvecklingen av
smittspridningen i stadsdelen att under perioder ha distansundervisning varannan dag
för åk 7 och 8 medans åk 9 varit i skolan under större delen av läsåret. Detta för att
förhindra spridning och att glesa ut elever och personal i så hög grad som det varit
möjligt. Parallellt med distansundervisning har elevhälsoteamet aktivt bjudit in och
erbjudit elever närundervisning parallellt med den i övrigt glesa skolan när det
kommer till antalet personer i våra lokaler. Elever har oavsett undervisningsform varit
välkomna att hämta mat eller äta mat i skolan varje dag.

Elevinflytande har vi arbetat med kring klassråd och elevråd. Några av de saker som
tagits upp och arbetas med i elevrådet är till exempel trivselreglerna, behov av frukost
samt studiero. Medarbetarna har varit delaktiga i det systematiska kvalitétsarbetet
genom gemensamma arbeten på APT och studiedagar.

I arbetet med värdegrund och trygghet har vi tagit avstamp från den trygghetsenkät
som genomfördes under november och sedan arbetat och belyst dessa frågor
tillsammans med eleverna, dels under mentorstiden men också genom
lektionsinnehåll löpande under året, även arbetet mot diskriminering på skolan har
belysts och behandlats genom lektionsinnehåll särskilt inom svenskan men också
genom arbetet med elevrådet.
Medarbetarnas engagemang och förståelse kring rutiner för anmälan och utredning av
kränkningar har varit hög. De har utvecklat en god kunskap om skolans uppdrag som
en helhet där både det främjande och förebyggande arbetet har varit i centrum för
våra diskussioner och och förslag till aktiviteter som främjar utveckling. Det kollegiala
arbetet, särskilt Lektionsdesign och studiepaket NPF har inneburit många goda samtal
om hur vi kan bli bättre på att möta en elevgrupp där den befinner sig. I detta arbete
har även elevhälsan varit aktiva.
Elevhälsan har haft möten varje vecka. Genom de anmälan till rektor som inkommit till
EHT mötena har EHT utifrån en beskriven bild sedan kunnat ge svar på vilken riktning
som skolan behöver ta avseende stödbehovet hos en elev. Genom ett starkt
engagemang i våra elever har vi kunnat utveckla arbetet kring utredningar om en elevs
behov av särskilt stöd, vilket i sin tur har analyserats av specialpedagogen som gjort en
pedagogisk bedömning av stödbehovet. Detta har sedan antingen resulterat i alla
lärare ska intensifiera stöden eller / samtidigt. Genom elevhälsan tas sedan beslut om
ev åtgärdsprogram som följts av uppföljningar veckovis och sedan av utvärderingar.

Utvärdering av undervisningen (Grundskolan)

Undervisning (kunskaper och värden)

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver
resultatkvaliteten – med fördel användas som stöd i utvärderingen.
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Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag är nöjd med undervisningen på min
skola 34% 61% 27% 51%

Det är bra lärare på min skola 40% 68% 29% 52%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 39% 34% 28% 37%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 46% 64% 33% 46%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 59% - 55%

Under året har nöjdheten med undervisningen och med skolan som helhet ökat.
Vi har, trots pågående pandemi, samt som en följd av pandemin hittat tillfällen för
lärarna att utveckla både lektionsstruktur och ämnesundervisning samt förståelse
och kunskap kring olikhet i klassrummet. Det har dock under läsåret, i samband
med pandemin, funnits utmaningar som kan ha påverkat resultaten kopplade till
undervisningen. Riktlinjer har ändrats med kort varsel och vi har under perioder
haft hela eller delar av högstadieeleverna på distans.

Fokuset kring en likartad lektionstruktur i “Primalektionen” har har lett till mer
förutsägbarhet vilket i sin tur har lett till mer studiero. Trots ökad förutsägbarhet så
har eleverna inte upplevt att de fått mer lust att lära. Det kan vara så att en
upplevelse från eleverna är att de upplever att  lektionerna inte är tillräckligt
flexibla. De stora utmaningar som pandemin och distansundervisningen medfört
tror vi också är bidragande orsaker till de låga resultaten inom frågan om lusten
att lära sig mer.
Avseende betygsresultaten så har resultaten avseende pojkarna varit glädjande.
Pojkarna har höjt sina studieresultat med en markant höjning, medans flickorna
har sänkt sina resultat. Årets resultat visar en förhållandevis jämn fördelning av
meritpoäng mellan könen. Jämfört med två år sedan så har eleverna höjt sina
resultat utifrån meritpoäng.

Men pandemin har satt sina spår. Under långa perioder har vi varit tvungna att ha fjärr-
och distansundervisning mot bakgrund av smittspridningen i samhället. Det har varit
gynnsamt för en del av eleverna men för det stora flertalet elever har det som en
helhet inte varit gynnsamt. Detta trots att vi erbjudit och genomfört undervisning på
plats för elever i behov av särskilt stöd.
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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 40% 49% 34% 44%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 40% 58% 34% 45%

På skolan använder vi oss av SchoolSoft för information och kommunikation med
elever och vårdnadshavare. Men då en stor del av arbetet är fokuserat till
Classroom där bara eleverna har tillgång till allt arbete och kommentarer  kan det
medföra att vårdnadshavare upplever det svårt att hitta information. Trots detta
har resultaten ökat och elever och föräldrar har känt sig informerade till en högre
grad än tidigare. Vi hoppas på att SchoolSoft och Classroom ska kunna kopplas
ihop framöver för att underlätta informationsflödet. Aktiviteter som haft en positiv
effekt på hur utvecklingen av kommunikationen lärare elev emellan har varit;
distansundervisningen som givit flera tillfällen till muntliga samtal,
sambedömningar mellan lärare och ämnen samt processkrivning.

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 68% 74% 57% 74%

Det är ordning och reda i min skola 19% 39% 25% 41%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 40% 58% 33% 40%

Vi i skolan ser en positiv utveckling av elevernas känsla av trygghet i skolmiljön. Under
året har vi arbetat med att bygga relationer mellan skolpersonal och elever. En annan
viktig faktor för elevernas trygghet är att det har varit mindre personalomsättning.
Eleverna har själva uttryckt att det har varit jobbigt med personalomsättningen

10



tidigare. För att bygga relationer med eleverna har vi bland annat serverat frukost på
morgonen då vi också har haft tid att prata med eleverna, haft bemanning i alla hus
som i god tid kan möta upp inför skoldagen. Det här har resulterat i att det har blivit en
bra stämning överlag, eleverna har haft någon att prata med när de har behövt det.

Demokratiuppdraget syns tydligast i lärarnas tro på elevernas förmåga att prestera.
Varje elevs rätt till en bra skolgång och en utbildning bejakas. Där har lärarna också
arbetat genom att lektionsinnehåll har haft sin utgångspunkt från planen mot
diskriminering och kränkande behandling samt genom att prata positivt om och med
eleverna för att stärka deras tro i sig själva och sina prestationer.

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 40% 59% 39% 42%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 38% 46% 31% 44%

Eleverna har visat att de i högre grad tycker att de får vara delaktiga i de beslut som
berör dem.  Vi behöver diskutera mer med eleverna om innebörden av delaktighet och
påverkan. Olika former för delaktighet kan t ex vara att få vara med och bestämma
redovisningsformer eller upplägg för ett arbetsområde.

Slutsatser (undervisning)

Pandemin har verkligen satt sina spår under det gångna läsåret. Men det har också
givit oss en språngbräda att utveckla den digitala plattformen ur ett
undervisningsperspektiv. Vi har genom fortbildningsinsatser utvecklats inom området
för individanpassad undervisning genom generella anpassningar på klassnivå som
samtidigt bygger en mer likvärdig skola. Nu går skolan vidare tillsammans med elever
och lärare till ny adress och nytt sammanhang.

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 87%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 16%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 26%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 78%

Eleverna på skolan upplever i stort att de är trygga. De trivs i sina klasser och de allra
flesta har en eller flera vänner. Den bemanning som vi säkrat upp raster, matsal och
gemensamma ytor med har haft effekt. Trots det upplevs fortfarande toaletter som
mer otrygga platser än andra. De kränkningar som förekommit under året handlar
oftast om relationer snarare än diskrimineringsgrunderna.

Främjande och förebyggande arbete

Arbetat med det främjande och förebyggande arbetet utgår från det som är avgörande
för att eleverna ska må bra och kunna nå goda kunskapsresultat. Några av de
återkommande insatser som gjorts är:

● Bestämda platser eller bord i klassrummen.
● Närvarande personal som äter med eleverna.
● Personal ansvarar alltid för indelning vid grupparbeten och

klassrumsplaceringar.
● Schemalagda raster och positioner fördelade över skolans lokaler.
● Mentorer håller sig uppdaterad om elevens upplevelse av trygghet och trivsel.
● Varje mentor ansvarar för att regelbundet genomföra klassråd. Under

klassrådet ges tillfälle att ta “tempen” på klassen och arbeta både främjande
och förebyggande med trygghet och likabehandlingsfrågor.

● Skolans elevhälsa ser till att hålla sig uppdaterad om elevers trivsel och
upplevd trygghet.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Vid upptäckt av kränkande behandling och diskriminering är all personal skyldig att
agera utifrån skolans handlingsplan. Utredande samtal med  berörda elever
dokumenteras av den som genomför samtalen. Ofta är det den som får information
eller har sett händelsen som utreder händelsen, även mentor blir involverad. Den som
utrett ärendet ansvarar även för uppföljning och eventuella åtgärder i samråd med
mentor och rektor.
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Alla tänkbara former av kränkningar av personal mot elever ser skolan som mycket
allvarliga eftersom barn befinner sig i beroendeställning. Det är viktigt att vi som skola
agerar skyndsamt. Rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion ansvarar
för att en sådan utredning sker och dokumenteras.
All personal på skolan utbildas varje år för att vi ska säkerställa en hög medvetenhet
och kunskap om likabehandling och hur vi alla ska agera när kränkningar förekommer.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Pandemin har varit en utmaning under läsåret där vissa förebyggande insatser har fått
stå tillbaka pga ex hög frånvaro/ distansarbete och elevråd i viss mån.  Trots detta så
har arbetet med utredningar om kränkningar fungerat väl och där arbetet med en
gemensam kunskapsbas om kränkningar och arbetet för att förebygga och främja har
stärkts.

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 - 59% - 55%

Skolan har haft samtliga kompetenser för den samlade elevhälsan att tillgå. Vi har haft
en specialpedagog, en speciallärare, en kurator, en skolsköterska, en skolläkare och en
skolpsykolog. Vi har haft en studio där eleverna fått stöd av speciallärare.
Vi har under det senaste året utvecklat det specialpedagogiska arbetet systematiskt
och har kommit fram till tydligare strukturer för att upptäcka elever i behov av stöd,
utreda vad stödbehovet består av samt att utvärdera och följa upp de planerade
insatserna.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

På skolan finns rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av det särskilda stödet.
Den samlade elevhälsan träffas varje vecka för att diskutera aktuella elevärenden och
varje vecka träffas hela kollegiet för att diskutera ärenden på individ- eller gruppnivå.
Alla åtgärdsprogram på skolan följs upp med en tidsintervall av 4-8 veckor. Ansvariga
för detta arbete är specialpedagogen i samverkan med mentor och speciallärare.
Fyra gånger om året följs elevernas frånvaro upp och elevhälsan arbetar kontinuerligt
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för att stötta och hjälpa de elever som har en problematisk skolfrånvaro.

Främjande och förebyggande arbete

På skolan finns ett nära samarbete och samverkan mellan lärare och elevhälsans
samtliga kompetenser. Ett förebyggande och främjande arbetssätt som strävar efter att
elevhälsan ska finnas som en stöttande, tillgänglig och synlig del av verksamheten.
Speciallärare och specialpedagog arbetar nära lärarna och eleverna. De handleder och
observerar samt stöttar i det administrativa arbetet kring utredningar och särskilt stöd.
Elevhälsan är också en viktig del när det kommer till kompetensutveckling för
personalen. Några exempel på de insatser som har gjorts är SPSM studiepaket om
NPF samt AcadeMedia Academys utbildningspaket i tre delar som gav tips om
tillgänglig lärmiljö.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Årets utbildningsinsats inom området NPF och tillgänglig lärmiljö har skapat en
grogrund för det fortsatta arbetet tillsammans med främjande och förebyggande
åtgärder nå ut till eleverna genom att den undervisning generella anpassningar som
eleverna möter passar för hela gruppen. Med det som grund utvecklas och möts
eleverna där de befinner sig så att de kan få möjlighet att få visa sitt bästa jag, få
förutsättningar att nå så långt som möjligt samt känna stöd i skolans organisation som
möjliggör detta.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

● Att arbeta med att förtydliga centralt innehåll och kunskapskrav för vh och
elever.

● Arbeta med och implementera struktur och värdegrundsarbete så att personal,
elever och vårdnadshavare känner en trygghet i rutiner och trivselregler.
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