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1. Om Innovitaskolan Södermalm

Huvudman för Innovitaskolan Södermalm är Pysslingen Förskolor och Skolor AB, som är
en del av Academedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskola Södermalm 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.

Skolan bedriver förskola och skola år F-6 sedan 20 år tillbaka. Skolan är vackert belägen
intill stora blecktornsparken på Södermalm. Skolan har en fin tradition och pedagogerna
trivs och stannar länge, vilket skapar en stabilitet för barnen.

Personal & Organisation
Skolan är en enparallellig F-6 skola med integrerad förskola. Skolan har i dag 150 elever,
69 förskolebarn och 33 pedagoger. Vi bedriver fritidshem F-3 och Klubben för år 4-6.
Pedagogerna (5 stycken) på fritidshemmet är inne som resurser i klasserna under skoltid.
Skolledningen bestod 20/21 av Rektor och en administratör. En pedagogisk
utvecklingsgrupp startades med en representant från F-3, 4-6, praktiska ämnen,
fritidshem och två från förskola.
Vårt EHT team bestod 20/21 av skolsköterska, kurator, psykolog, speciallärare och rektor.
20/21 hade vi en förstelärartjänst kring heldagslärande skola-fritidshem.
Arbetslaget 20/21 är uppdelat på Förskola, F-6 och fritidshem.
Förskolan hade arbetslagsledare med Rektor som förskolechef.
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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 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 (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i
alla ämnen 84,0% 86,4% 40,0%
Flicka 80,0% 92,3% 33,3%
Pojke 86,7% 77,8% 44,4%

Nationella prov (årskurs 3 och 6 )

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har 74 procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska,
uppnått kravnivån i samtliga av de olika delproven. Motsvarande andelar för elever som
följer kursplanen i svenska som andraspråk är 60 procent. I matematik har 42 procent av
eleverna som deltagit uppnått kravnivån i samtliga av de olika delproven.

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

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

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

Målområde 2020/21

Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 4,0
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Normer och värden 4,0
Språk och kommunikation 2,0

Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret
2020/21 är Lekar,fysiska aktiviteter och utevistelse (4,0), följt av Normer och värden
(samtliga på 4.0). Lägst utfall noteras för målområdet Språk och kommunikation (2,0).
Skattningsverktyget för fritidshemmet målområden implementerades under läsåret
20/21 med utökad valfrihet gällande antal bedömda målområden. Bedömningen
representerar därför inte för hela fritidsverksamheten.

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

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

Målområde 2019/20 2020/21

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

Det målområden där förskolans undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är
Barns delaktighet och inflytande (6,0), Naturvetenskap och teknik (6,0), Skapande (6,0),
Språk och kommunikation (6,0) följt av Lek och Normer och värden(samtliga på 5,5).
Kultur ligger något lägre (på 5,1). Lägst utfall noteras för målområdet matematik (4,5).
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I jämförelse med 2019/20 ses en ökning inom samtliga målområden. Den högsta
ökningen ses i Skapande (från 4,5-6,0) samt Barns delaktighet och inflytande och Språk
och kommunikation (båda från 4,8-6,0).

4. Prioriterade utvecklingsområden 2020/21

● Struktur och rutiner kring incidenter
● Struktur och organisation fritidshem
● Elevinflytande kring trygghetsarbete och trivselregler

5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Lokalerna ligger i två våningar på nedre plan i ett större hyreshus. Vi ligger i dikt med
Stora Blecktornsparken som gör att eleverna och pedagogerna har en bra tillgång till
utomhusvistelse. I närområdet finns ytterligare parker, grönområden och vatten.

Skolan arbetar med klasslärarsystem där alla lärare undervisar alla teoretiska ämnen i
sina klasser och de praktiska ämnena undervisas av andra pedagoger med dess
ansvarsområden och behörigheter.
Vi har hög behörighet på Hamnskolan. Alla klasslärare är behöriga med
lärarlegitimation. Endast i hemkunskap och Idrott har två pedagoger undervisat utan
legitimation.
På fritidshemmet har vi en sammansättning av Grundlärare mot fritidshem,
fritidsledare, barnskötare, hälsopedagog, elevassistent och leg barnskötare.
Personalen på fritidshemmet fungerar som resurser i klass under skoldagen.

En arbetslagsledare utnämndes till F-6 som en länk till ledningen och ansvarig för den
pedagogiska utvecklingen i arbetslaget. Vi startade PUG, pedagogisk undervisning
grupp, för att bilda en stabil grund att jobba vidare utifrån.
PUG består av en representant från fritidshemmet, en från F-3, en från 4-6, en från de
praktiska ämnena, två från förskolan samt rektor.
Det första sakerna som vi behandlade i den gruppen var bland annat årshjul (både
gällande kvalité och våra traditioner), välkomstmapp för nyanställda/vikarier,
konsekvenstrappa och gemensam hållning på skolan gällande trivsel.

Vi delade upp veckans två möten i två olika delar. Arbetslagsmötet på måndagar tas
allt praktiskt som behöver lösas inom skolan. Det kan vara gemensamma planeringar
kring IUP, gemensamma regler kring olika aktiviteter, lösningsfokuserat arbete kring allt
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som kan uppstå i skolans värld.
På onsdagar har vi Pedagogiskt forum. Här ska det vara pedagogisk utveckling i fokus.
Allt praktiskt ska vara avklarat på måndagen för att kunna fokusera framåt här.
Under Ht-20 fanns specialläraren på plats på skolan och hon var även förstelärare i
svenska. Hon drev ett utvecklingsområde kring boken “Ett livslångt lärande” under ett
antal veckor på pedagogiska forumet. Andra områden var kursplaner för att
bedömningarna ska vara likvärdiga, NPF, hur vi anpassar i klassrummet och hur vi kan
variera undervisningen och framtiden (digitala medel, hälsa).

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, utsmyckning av
toaletter och inflytande över maten och mellanmålet.  Vår kock har deltagit
regelbundet på elevrådet.

Medarbetarna har varit delaktiga i det systematiska kvalitétsarbetet genom PUG och
gemensamma arbeten på APT och studiedagar.

Inom PUG arbetade vi fram riktlinjer för Incidentrapporter och konsekvenstrappan.
Syftet med konsekvenstrappan är att alla pedagoger och elever ska vara trygga i
arbetsgången vid konflikter och händelser. Vi anställde en ansvarig för fritidshemmet
under vårterminen som fick ansvaret för trygghetsgruppen. Ansvarige fick också
uppdraget att arbeta fram ett arbetssätt att hantera eventuella konflikter som uppstått
kring rasterna. Detta för att avlasta pedagogerna så de kan starta sin lektion.

Elevhälsan träffades till en början varannan vecka på höstterminen men då vi tyckte
det blev för långt mellan gångerna om en vecka uteblev så ändrade vi till varje vecka
under vårterminen. En gång per termin har vi klasskonferens dag. Då bokar varje
klasslärare in sig och kommer till EHT och berättar om sin klass behov. Den förbereds
genom ett gemensamt dokument som ska vara ifyllt innan mötet. Utöver det så har
klasslärarna möjlighet att boka in sig under första halvtimmen varje vecka om det
uppkommer något nytt som måste lyftas. Efter dragningarna så diskuteras nästa steg
utifrån elevens behov. Om det är vidare till vårdnadshavare, speciallärare,
skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog eller om vi diskuterar fram anpassningar
och stöd i klassrummet. Specialläraren arbetar både individuellt med stöd, stöd till
grupp i klassrum eller stöd till lärare vid pedagogiska utredningar.

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 82% 80% 75% 85%

Det är bra lärare på min skola 82% 86% 81% 84%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 72% 84% 79% 73%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 88% 96% 81% 80%

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

Förutsättningarna för att hålla kvalitativ undervisning har varit bra, Det som försvårat
och gett pedagogerna högre arbetsbelastning är på grund av pandemin. I vågor har
skolan drabbats av hög sjukfrånvaro där kollegor täckt upp för varandra och vikarier
sätts in.

En av de punkter som vi fokuserat på under året är undervisningens genomförande. Att
se möblering som ett pedagogiskt verktyg i klassrummet är en sak och en annan att
arbeta med varierad undervisning. Under läsåret har pedagogerna gått en fortbildning i
Human dynamisk för att få förståelsen om olika inlärningsprocesser. Enkelt beskrivet är
att vi alla är olika och vi lär oss på olika sätt. Några vill lära sig genom att diskutera och
bolla ideér, några vill ha en kort genomgång för att sedan leta material och fakta på
egen hand, andra vill utforska och arbeta med material och händerna för att förstå.
Detta tänk ska vi utveckla och bli ännu bättre på. Genom att anpassa lärmiljön och
undervisningen så blir fler elevers behov tillgodosedda och fler får möjlighet att nå sin
fulla potential.
Kundens nöjdhet angående undervisningen låg på 80-85% och vårt mål är att höja
dessa siffror till 90% under nästa läsår. En höjning är att eleverna anser att lärarna
hjälper dem så att det ska gå så bra som möjligt för dem (96%). Angående frågan, Mina
lärare gör så att jag får lust att lära mig mer, skiljer sig elevernas nöjdhet (84%) och
vårdnadshavarnas (73%). Vi får ta det till oss att bli bättre på att kommunicera vad vi gör
till vårdnadshavarna.

Vårt arbete kring varierad undervisning och likvärdig bedömning har också innehållit
att strukturera upp dagen och undervisningen. Att lektionerna/dagen börjar på ett
konsekvent och strukturerat sätt. Vi använder oss av dagens schema på tavlan
tillsammans med bildstöd. Ett arbete som vi påbörjat är hur vi visar de centrala
innehållet och kunskapskraven för en målinriktad undervisning utifrån ålder. Hur vi gör
det tydligt, lättförståeligt och intressant för eleverna och vårdnadshavarna.
Pedagogerna har kommit en bra bit på väg men arbetet fortsätter att skapa en röd
likvärdig tråd genom F-6.
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Genom tydligare struktur i klassrummen har vi sett en ökad studiero och ökad
måluppfyllelse.

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 86% 75% 78% 71%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 80% 86% 69% 67%

Att visa förhållandet mellan kunskapskraven och framgångar har varit eftersatt på
Hamnskolan tidigare och det är därför vi under läsåret fokuserat på just det. Att
tydliggöra de centrala innehållet tillsammans med kunskapskraven för att sedan
utvärdera sitt arbete. Det är inget som faller på plats helt under ett läsår så vi ser ett
fortsatt behov under läsår 21/22 att fortsätta skapa rutiner kring detta.

Om vi tittar på hur kunden ser på hur vi informerar så tycker eleverna (86%) att vi når
fram. Sämre är det till vårdnadshavarna, 67% tycker att de blir informerade. Detta är
något som måste ses över.

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% 84% 76% 79%

Det är ordning och reda i min skola 68% 65% 61% 78%
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Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 66% 65% 65% 65%

Läsåret började mer oroligt innan vi började med strukturer. I huset där vi har skolan
finns ett genomgångsboende för nyanlända. Det har varit en del i arbetet kring
trygghet och studiero. Eleverna som kommer från huset vet att de måste flytta och
byta skola men vet inte när eller vart. Det skapar en orolig grund som speglar sig på
lektioner och raster. En annan aspekt är språket. Att kunna göra sig förstådd
tillsammans i klassen. Att kunna hänga med i undervisningen. Konflikter uppstår då
språket brister.
Det är också lättare för barnen att vara med varandra när de pratar samma språk. Det
har skapat en vi och dem kultur som vi jobbat mycket med under läsåret. Att jobba
med språket och kulturen som en tillgång istället för en barriär.

Vi anställde en arabisk studiehandledare och modersmålslärare som arbetade med de
arabisktalande barnen i huset för att öka deras förståelse och kunskapsinhämtning.
Hon var länken mellan pedagogerna, eleverna och vårdnadshavarna för att underlätta
kommunikationen.

Under läsåret kunde vi se mindre konflikter och mer arbetsro i klassrummen.

Att arbetsro under kundundersökningen ligger på 65% ser vi som ett viktigt
fokusområde att arbeta vidare med.

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 76% 72% 71% 75%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 64% 58% 70% 71%

Elevernas åsikt kring att de har mycket liten påverkan vad det jobbar med i skolan
(58%) har med att göra att strukturen inte varit tydlig. Mål och syfte ska presenteras och
vi ska jobba vidare med den varierade undervisningen så att eleverna inom ramen av
området ska kunna välja metoder för sin inlärning och examinering..
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Slutsatser (undervisning)

Slutsatsen kring detta läsår är att vi har kommit en bra bit på väg i att kvalitetssäkra
undervisningen genom struktur, riktlinjer och utbildning.
Det vi behöver fortsätta att utveckla är:

● Göra mål, syfte, centralt innehåll och kunskapskraven synliga och levande för
elever och vårdnadshavare.

● Använda rummet och möblering som ett pedagogiskt verktyg
● Varierad undervisning och examinationsformer
● Vara tydliga med eleverna när och hur de kan bestämma och välja hur och vad

de vill lära sig.

De vi ska hålla fast och värna om är det goda klimat vi jobbat fram under läsåret.
Att ge det kollegiala lärandet plats på möten.

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 96%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 10%

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

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 79%

Enligt trygghetsenkäten känner sig 96% av eleverna trygga i skolan. Det är en hög och
bra siffra men vi kan inte vara nöjda förrän den är 100%
Förutsättningarna för att skapa en trygg miljö har varit bra. Vi har bra lokaler där vi har
jobbar med de utrymmen som kan upplevas otrygga såsom kapprum mm. Många av
pedagogerna som jobbar på skolan och fritidshemmet har jobbat på skolan under flera
år. Det skapar en kontinuitet och trygghet för eleverna. Resurserna i klasserna är också
de som jobbar vidare på fritidshemmet.

Ett förbättringsområde som vi såg var att vi behövde någon som band ihop
fritidshemmet och skolan samt var första linjen kring konflikthantering.  En brist var att
pedagogerna ofta fastnade i någon konflikthantering efter rasterna. Det gör att klassen
får vänta med att startas upp.
Vi såg brister i att de behov som diskuterades och togs upp i skolan kring en elev inte
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alltid kom fram till fritidshemmet. Om vi sätter in åtgärder i skolan så måste även det
följas upp på fritidshemmet.

Detta gjorde att vi anställde en Pedagogiskt ansvarig på fritidshemmet som även
skulle vara ansvarig för första linjens konflikthantering, Hen har inget resursansvar
under skoltid utan kan gå ut före rastens början för att förbereda aktiviteter och när
rasten är slut så har hen tid att reda i eventuella konflikter. Vid större konflikter eller vid
allvarlig händelse skrivs en incidentrapport till rektor.

Aktiviteterna främja och förebygger trygghetsarbetet på rasterna. Vid mer vuxenledda
aktiviteter minskar konflikterna. När pedagogerna kan gå in direkt och starta upp sin
lektion minska oro och konflikter i klassrummet.

Vi har bara startat upp detta under vårterminen så vi förväntar oss att se tydligare
resultat nästa läsår 21/22 när rutinerna har satt sig.

10% av eleverna uppger sig ha blivit kränkt av en annan elev och 15% av en personal. Vi
har en tydlig bild kring personal frågan som vi har utrett och jobbat vidare med.

Trots pandemin har närvaron varit ca 90% stadigt under både vårterminen och
höstterminen. Vi fick ha två veckors distansundervisning för år 6 på vårterminen på
grund av Covid utbrott i klassen. Annars har vi klarat oss bra.

Främjande och förebyggande arbete

Vårt förbyggande och främjande arbete med att anställa en länk mellan skola och
fritidshem ser vi som en stor fördel. En försvårande omständighet är att på grund av
mycket sjukdom så har inte rutinerna kunna satts ännu.

Vårt arbete kring konsekvenstrappan skapar en struktur och trygghet både för elever,
pedagoger och vårdnadshavare när arbetsgången kring incidenter blir tydlig.
Resultatet blir mindre stress och ökad likvärdighet.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Rutiner kring incidentrapporter har jobbats med och utvecklats rutiner kring hela
läsåret. Vi var tvungna att vara tydliga med vilka incidenter ska rapporteras. Detta hör
också ihop med konsekvenstrappan.
Vid incidentrapporter som handlar om kränkning, våld, hot om våld eller annan fara
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skickar rektor vidare anmälan till Academedias interna anmälningar och rapporter för
utredning.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Slutsats när det gäller vårt arbete kring trygghet är att vi måste fortsätta att utveckla
och skapa rutiner kring vårt främjande och förebyggande arbete.

Vi kommer nästa läsår ha en annan sammansättning på våra EHT möten med flera nya
medarbetare. Viktigt att sätta rutiner för detta forum.

Vi måste sätta rutinerna kring trygghetsarbetet när det gäller Trygghetsgruppen och
länken mellan fritids och skola när det gäller barns behov,

Vi måste fortsätta värna om och hålla fast vid “alla barn är allas barn”. De vi ser tar vi tag
i. Vi hjälper alla barn på skolan att lyckas. Vi stöttar varandra och hjälps åt att lösa
situationer.

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% - 80%

Vi har under året haft en speciallärare som jobbat tillsammans med EHT teamet och
skapat åtgärdsprogram för de elever som är i behov av extra stöd. Parallellt har vi
börjat jobba med anpassningar i klassrummet så fler behov tillgodoses.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Vi har arbetet med våra rutiner för anmälan under detta läsår. När ska en
incidentrapport skrivas och vad ska den innehålla? Vi har även pratat mycket om vikten
av dokumentation i vardagen. När händelser ska utredas är det viktigt att det finns bra
dokumentation som pedagogen och skolan kan luta sig emot. Det är också viktigt i
samtal med vårdnadshavare att konkret dokumentation finns.
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Uppföljning av särskilt stöd kan förkortas och återkopplas tydligare till vårdnadshavare.

Främjande och förebyggande arbete

Elevhälsans samarbete med övrig personal har fungerat bra men kan förbättras. Vi
måste bli tydligare till framförallt elever vilka stödjande åtgärder vi har på skolan. Vi bör
göra en kampanj nästa läsår för de olika delarna i EHT som eleverna kan få hjälp hos.
Nästa år kommer  EHT förstärkas av en specialpedagog och en biträdande rektor. Det
kommer bli ett lyft i att EHT blir mer delaktig i att utveckla undervisningen.
Specialpedagogen kommer handleda personalen i undervisningsfrågor. Det resultat vi
vill se med det är att anpassningarna i klassrummen och anpassningarna i
undervisningen kommer underlätta för pedagogerna och gynna elevernas inlärning.

VI har en trots pandemin har en bra närvaro. I de fall som det har varit högre frånvaro
har vi i EHT samarbetat med ansvarig pedagog och vårdnadshavare för att underlätta.
Det kan till exempel vara att eleven har mötts upp på morgonen av personal eller att
eleven har fått utse en trygghetsperson som den kan gå till under dagen om det känts
tufft.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Slutsatsen Enligt kundundersökningen angav 80% att de kan få extra hjälp eller stöd
om de behöver det.
Det vi behöver fortsätta utveckla är att tydliggöra för eleverna vilken hjälp det finns att
få och till vem vänder man sig.
Det vi ska hålla fast vid och värna om är den öppenhet och förståelse eleverna har för
varandras behov. Det ska vara naturligt i alla klassrum att det finns olika anpassningar
och att det inte är något konstigt.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

De prioriterade utvecklingsområden för 21/22 är:
● Kollegial samverkan, skapa förutsättningar för gemensamt lärande som leder

till att verksamheten utvecklas
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● Arbeta fram tydliga rutiner kring att göra mål, syfte, centralt innehåll och
kunskapskrav synliga och levande för elever och vårdnadshavare.

● Öka förståelsen och kunskapen för anpassningar i uppgifter och miljö

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Fritidshemmet består av sex pedagoger som jobbar 100% och en pedagog på 60%.
Kompetensen hos personalen består av: En hälsopedagog, en grundlärare med
inriktning mot fritidshem, en fritidsledare, fyra legitimerade fritidsledare. Tre är män och
fyra är kvinnor.

En av pedagogerna är under dagtid idrottslärare och efter lektionstid i fritidshemmet.
Fyra av pedagogerna jobbar som resurser och lärarassistenter under skoltid och sedan
på fritidshemmet. De är placerade i F-klass, klass 1, klass 2, klass 3 och klass 6 under
skoltiden.
Pedagogen som jobbar 60% jobbar eftermiddagar på Klubben med de äldre eleverna
som går i år 4-6.
Slutligen har vi en fritidshemsansvarig som jobbar med den pedagogiska utvecklingen
och trygghetsarbetet under skoltid för att sedan gå in på fritidshemmet efter skoltid.

Fritidshemmet är också  ansvariga för rastverksamheten.

Pedagogerna har alla egen planeringstid, ett tillfälle per vecka planeringstid med
undervisande lärare/arbetslag och en timme i vecka fritidshem möte.

Vi startade upp läsåret med en förstelärartjänst kring heldagslärande och samverkan
fritidshem/skola. Den tjänsten har förstärkt samverkan skola och fritidshem.
Informationen flödar lättare och förståelsen för varandras uppdrag (lärare-fritids) har
ökat.
Vi har en bit kvar kring heldagslärande, att koppla ihop de arbetsområden som
eleverna jobbar med under skoltiden med fortsatt uppdrag på fritids.

Både på klubben och på fritidshemmet finns elevinflytande. Klubben har regelbundna
möten där elevernas intressen lyfts. Detta läsår har eleverna till exempel jobbat på en
skoltidning efter eget önskemål.

På fritidshemmet har alla pedagoger en viss uppgift varje vecka. Det är utifrån ett
rullande schema där en pedagog tex har till uppgift att fånga upp dagens intresse, en
annan jobbar med veckans aktivitet, en annan dagens aktivitet, en annan är
övergripande som kan fånga upp elever eller hjälpa till om det uppstår något.

Under rastverksamheten har vi en karta på skolgården där personalen regelbundet
tillsammans går igenom var det är hot spots. Det kan vara där det uppstår konflikter
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eller där många samlas. Vi har alltid en vuxenledd aktivitet på rasterna och de övriga
rastvärdarna har olika uppgifter/områden.
På tavlan i hallen sätts varje dag kort upp på personalen som ska rastvärda och vilket
uppdrag de har under rasten. Veckans lek och anvisad plats sitter uppe så att alla kan
ha något att göra och känna sig trygga om de vill vara med en vuxen.

Ett av våra prioriterade arbetsområden under 20/21 var just Struktur och organisation
fritidshem. Vi skapade en struktur kring aktivitetstavlan samt kring rastverksamheten
som skapade trygghet, både för eleverna samt för pedagogerna.

Som en extra hjälp i det systematiska kvalitetsarbetet har verksamhetsutvecklare varit
inne för att hjälpa till med strukturen.

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

Vårdnadshavare,
(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling 65% 67%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 82% 70%

Utveckling och lärande

Fritidshemmet tillsammans med förstelärare har under läsåret jobbat med att utveckla
såsom skolan att variera sin undervisning. Då pandemin har begränsat så har vi jobbat
med att tänka om och tänka nytt. Vi har i stort sätt bedrivit all fritidsverksamhet
utomhus under läsåret för att minska smittspridning  Då eleverna varit inne har de
delats upp klassvis för att inte blanda grupperna.
Ett utvecklingsområde är att få in mer forskande aktiviteter. Att upptäcka och driva
frågor framåt.

Arbetet med normer och värden

Enligt kundundersökningen har värdet på Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet
sjunkit från 82% till 70%. Det är en stark minskning som vi tar på allvar. Det viktigaste
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uppdrag vi har är att barnen ska känna sig trygga och vårdnadshavare ska känna sig
trygga att lämna sina barn hos oss.
Då vi jobbat hårt detta läsår med att utöka personaltätheten och strukturera upp
arbetsområden är vårt mål att detta kommer synas i nästa undersökning.
Det vi kommer utveckla än mer är tydligheten gentemot vårdnadshavare hur vi arbetar.

Kring jämställdhet mellan könen så är det något vi ständigt jobbar med. Vi har en
jämställd personalgrupp och vi erbjuder allt från, boxning, musik, It, dans, natur, spa,
bygg, spel, pyssel, bakning osv

Värdegrundsuppdraget

Slutsatser (Fritidshemmet)

67% anser att fritidshemmet ger deras barn meningsfulla aktiviteter. Vi måste bli
tydligare att dokumentera och synliggöra våra aktiviteter. Vi ska utveckla våra
aktiviteter så att de blir mer på upptäckar nivå så eleverna får använda sin nyfikenhet.
Rutinerna ska vara satta så det inte faller på om en är borta ur personalen.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

De prioriterade utvecklingsområden 21/22 är:
● Heldagslärande, samverka kring arbetsområden.
● Tydlighet kring aktiviteter och trygghetsarbetet till elever och vårdnadshavare
● Utveckla aktiviteter där eleverna får vara forskare och upptäckare.

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan

Förutsättningar för verksamheten (Förskolan)
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Under läsåret 20/21 började vi med att ha tre avdelningar i skolans lokaler (Briggen)
och två avdelningar nere i vår lokal (Skutan) som ligger ca 200 meter ifrån skolan.
Under hösten minskade antalet barn, så vi därför behövde vi göra en omorganisation
för att skapa likvärdiga förutsättningar på varje avdelning. Vi gjorde tre avdelningar
med hemvist i skolans lokaler och en avdelning, de äldsta 5 åringarna, fick sin hemvist
på Skutan.  På dessa fyra avdelningar hade vi sammanlagt 69 barn och elva
pedagoger.
Under maj/juni rustades Skutan upp och alla barnen flyttade ner från Briggen i mitten
av juni. Då blev det en förskola med tre avdelningar med 50 barn. De äldre 5 åringarna
går vidare till förskoleklass på skolan. På tre avdelningar jobbar nu nio pedagoger varar
tre är förskollärare med ansvar för var sin avdelning. De övriga sex är barnskötare.

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 90% 88%

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar
till lek och lärande - 82%

Utomhusmiljön på mitt barns förskola
stimulerar till lek och lärande - 44%

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns
inlärning och utveckling 89% 89%

Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att
lära sig mer 90% 89%

Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn
utvecklas i förskolan 85% 73%

Jag är nöjd med den pedagogiska
verksamheten på mitt barns förskola 88% 81%

Slutsatser (undervisningen)

I våra resultat från kundundersökningen ser vi ett lägre resultat på frågan
“pedagogerna informerar om mitt barns utveckling” så under våren har vi arbetat aktivt
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med den dagliga informationen. Med hjälp av en dagrapport i samband med hämtning,
erbjuder vi en kort genomgång om hur dagen varit och vilka aktiviteter barnen deltagit
i. I schoolsoft skriver vi nyhetsbrev varannan vecka där vi mer djupgående beskriver
vad vi utforskat och arbetat med. Vi upplever också att det brustit i vår kommunikation
till våra vårdnadshavare när det gäller datum och viktiga tider, något som vi har sett
över denna termin och kommunicerar nu både digitalt men även med hjälpa av ett
kalendarium som sitter på väggen i lokalen. Två gånger per termin erbjuder vi för varje
barn ett muntligt utvecklingssamtal. Förra läsåret hade vi utmaningar i att utföra de
fysiska samtalen på grund av pandemin. Vi erbjöd därför samtal utomhus samt digitala
möten. Förra läsåret hade vi en hög andel vikarier, vi ser att det påverkade
verksamheten och undervisningens kvalitet. Men trots det har vi ändå lyckats höja
resultaten i vår bedömning i funktionell kvalitet och det bekräftas också i
kundundersökningen där vi ligger i stort sätt på samma resultat som föregående år
Utifrån NKI ser vi ett lägre resultat på utomhusmiljön, något som vi också har arbetat
aktivt med under våren när vi befann oss på Hamnskolan. Vi har också reflekterat över
att synen på utomhusmiljö kan variera. Det kan uppfattas som den fysiska miljön (vad
som finns fast) men också vad som är föränderligt samt den sociala miljön. Vi har
medvetet arbetat med att tillföra olika typer av material, såsom musik, redskap,
skapande, byggmaterial osv. Nu när vi flyttat till Skutan ser vår utomhusmiljö
annorlunda ut. Arbetet fortsätter men vi har idag andra utmaningar samt
förutsättningar. De nya utmaningarna är framförallt vår inomhusmiljö, eftersom vi flyttar
in i “tomma” lokaler.

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 91% 78%

Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 82% 67%

Främjande och förebyggande arbete

De vårdnadshavare som flyttade upp från Skutan till Briggen i samband med
omorganisationen visade oro för att utemiljön skulle bli mer otrygg. Från en väl
inhägnad liten lekpark till att barnen delade en större park med större barn. Det tror vi
kan förklara att resultatet gått ned från 82% till 67%. Vi arbetar med barnen både ute
och inne i mindre grupper i så stor utsträckning som möjligt varje dag, det skapar goda
förutsättningar för pedagogerna och barn att dels skapa goda relationer med varandra,
men också möjlighet för pedagogerna att stödja barnen i samspel, lek och i
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kommunikation. Vi har tydliga rutiner som skapar tillit och trygghet och använder
bildstöd och tecken som stöd i kommunikation. Vi har utformat våra miljöer så att de
ger trygghet och lugn. Vi kan se att dessa förutsättningar har goda effekter på vår
måluppfyllelse i vårt förebyggande och främjande arbete.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Vi har fungerande rutiner för anmälan av, utredning och uppföljning av kränkande
behandling, Vi ser att vårt arbetssätt där vi lyfter olika dilemman eller konflikter som
kan uppstå i verksamheten tillsammans i arbetslagen och att vi gör barnen delaktiga i
att hitta på bra gemensamma lösningar, så får det goda effekter för barnens lärande
och utveckling.

Slutsatser (värdegrundsarbetet)

Förskolan har jobbat under året med att utveckla lärmiljöerna och vi ser att det ger
goda förutsättningar för barnens trygghet. Rummen har delats upp i stationer, som rum
i rummen och är samtidigt överblickbara så att vi ser alla barn och kan finnas där när
det uppstår meningsskiljaktigheter eller när barnen behöver stöd från en pedagog. Vi
kommer att ta med den erfarenheten nu när vi ska bygga upp våra lärmiljöer i de nya
lokalerna då vi ser att det har gett goda effekter. Vi kommer också fortsätta vårt
arbetssätt med att dela barnen i mindre grupper och samtidigt utveckla ett
utforskande arbetssätt i dom sammanhangen och i linje med vår nya skolprofil. Vi vill
också utveckla vårt arbete med pedagogisk dokumentation genom bra metoder för
observationer och verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling av vår
undervisning. Vi kommer också fortsätta arbeta med våra dagrapporter då vi ser att de
skapar goda förutsättningar för samverkan med våra vårdnadshavare kring barns
trygghet, utveckling och lärande

Prioriterade utvecklingsområden 2021/2022 - Förskolan

Trygga barn i en trygg och inspirerande miljö
Utforskande arbetssätt
Dokumentation
TRYGGHET – UTFORSKANDE - DOKUMENTATION
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