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1. Om Innovitaskolan Södertälje

Huvudman för Innovitaskolan Södertälje är Kringlaskolan AB, som är en del av
AcadeMedia. norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Södertälje 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 är en F-9-skola och totalt går det 546 elever på skolan. Skolan består av 63
personal. Skolledning med rektor och tre stycken biträdande rektorer. Varje arbetslag
leds av arbetslagsledare samt finns det sex stycken förstelärare på skolan. Vidare finns
en driftchef som ansvarar för fastighetsfrågor.

Skolan har en egen elevhälsa bestående av rektorer, en skolsköterska, en kurator, en
skolläkare, en skolpsykolog, en speciallärare, en studie och yrkesvägledare samt två
socialpedagoger.

På skolan finns det sex förstelärare inom matematik, IKT, språkutveckling samt
tillgänglighet.

Skolan har en studievägledare som har en central roll arbete med att stötta elever i ett
livslångt lärande.

På skolan finns också övrig personal i form av vaktmästare, matsalspersonal och
resurspersoner. Mat och städ köper enheten externt.
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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 avgångselever (åk 9)

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

Andel elever med A-E i alla
ämnen 78,4% 81,5% 73,1%
Flicka 79,2% 84,0% 68,0%
Pojke 77,8% 79,3% 77,8%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 88,2% 90,7% 84,6%
Flicka n/a 88,0% 80,0%
Pojke n/a 93,1% 88,9%
Genomsnittligt meritvärde 229,2 224,4 224,4
Flicka 236,9 223,6 221,7
Pojke 222,4 225,0 226,9

Betyg (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i
alla ämnen 58,8% 66,7% 58,9%
Flicka 68,0% 60,9% 62,5%
Pojke 50,0% 71,4% 54,2%

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)

Sammanfattning Årskurs 3
I svenska har 86,% av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska, uppnått
kravnivån i de olika delproven. Motsvarande andelar för elever som följer kursplanen i
svenska som andraspråk är 63 procent. I matematik har 62 % av eleverna som deltagit
uppnått kravnivån i de olika delproven.

Sammanfattning Årskurs 6 och 9
Med anledning av pandemin har inga nationella prov genomförts i årskurs 6 eller årskurs
9 varken under vårterminen 2020 eller vårterminen 2021, vilket gör att det inte finns
fullständiga resultat.
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Fritidshemmet
De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och
värden, Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och
matematik, Demokrati och samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers
ansvar och inflytande samt Fritidshemmet och omvärlden. Dessa målområden är i sin tur
uppdelade i fyra perspektiv: Undervisning, Ömsesidig samverkan, Uppföljning,
utvärdering och progression samt Utveckling. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6
och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen
är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

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

Målområde 2020/21

Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 5,6
Skapande och estetiska
uttrycksformer 5,6
Språk och kommunikation 5,6

Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret
2020/21 är Lekar, fysiska aktivieter och utevistelese, Skapande och etetiska
utrycksformer och Språk och kommunikation. Samtliga presenterade på 5,6. Funktionell
kvalitet implementerades under läsåret 20/21 med utökad valfrihet gällande prognos
och antal bedömda målområden. Bedömningen är därför inte representativt för hela
fritidsverksamheten.

4. Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Grundskola/Fritidshemmet

Fritidshem
- All undervisning på fritidshem ska ha dokumenterade planeringar och

utvärderingar.
- Utveckla skolans heldagslärande - skola/fritidshem.

Skola
- Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter

oberoende av könstillhörighet.
- Öka elevinflytandet i klassrummet.
- Öka tryggheten
- Förbättra studieron
- Elever åk 6-9 ska höja sina meritvärden
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5. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Undervisning
Rektor organiserar skolans arbete i ledningsgrupp, arbetslag och elevhälsa. Rektor
ingår även i rektorsgrupp tillsammans med andra enheter inom Pysslingen skolor. På
alla nivåer finns rutiner för organisation med fokus på god undervisning och
förebyggande arbete. Skolan har samarbete med flera externa aktörer.

Rektor har ansvar för att skolan kan erbjuda undervisning av hög kvalite av pedagoger
med goda kunskaper i pedagogik och ämnen. Nyanställningar har gjorts kopplat till
fritidshem, F-6 och 7-9. Enheten har en låg personalomsättning, vilket är ett tydligt
tecken på nöjda medarbetare.

Rektor har tillsammans med alla medarbetare ansvar över tillsyn. Tillsynsansvaret
innebär att bevaka att eleverna får en god utbildning samt att se till att eleverna får
sina behov tillgodosedda, inte skadas, samt inte skadar något eller någon annan.Kravet
på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter.

Kringlaskolan arbetar tematiskt hela vägen från förskoleklass till årskurs 9. Vi ser en
vinst med att eleverna för en sammanhängande bild av ett ämnesområde. Vi följer en
given mall för strukturen för hur de tematiska områdena är uppbyggda och genomförs.

Förutsättningarna för undervisning var inledningsvis goda. Fulltalig personalstyrka med
goda pedagogiska kunskaper. Pandemin påverkade dock möjligheten till god
undervisning. Ganska snart under höstterminen hade reducerad personalstyrka och
fick anpassa undervisning utifrån de förutsättningarna. Vidare fick vi på högstadiet
under två separata perioder bedriva distans/fjärrundervisning. För att kunna ge elever
som särskilt stöd det de har rätt till hade vi dock dessa elever på plats i skolan.

Trygghetsarbete
Vi strävar efter att alla elever på Kringlaskolan ska få känna sig trygga och bemötas
och behandlas med respekt. På Kringlaskolan är alla barn allas barn och vi arbetar efter
den Gyllene regeln. Behandla andra så som du vill att andra ska behandla dig.

Skolan har ett elevhälsoteam som ansvarar för trygghetsarbetet. I elevhälsoteamet
ingår två socialpedagoger som driver trygghetsarbetet i varsitt hus. En i f-6 och en på
7-9.

Kringlaskolan har ett trygghetspaket som vi arbetar utifrån. Läsåret startat alltid med
ett välkomstsamtal/IUP-samtal. Första skoldagen har alla elever på skolan ett samtal
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med sin lärare/mentor. Fokus är att eleven ska känna sig trygg när skolan startar samt
att direkt kunna sätta upp kunskapsmål. Vidare arbetar vi med värdegrundsveckor den
första perioden på läsåret. Fokus är att skapa trygga grupper.

Kränkningar ska alltid anmälas skyndsamt. Detta görs till biträdande rektor och
sedemera rektor som sedan dokumenterar och redovisar för huvudman. I de fall det
behövs även anmälan till arbetsmiljöverket.

Elever ska med stigande ålder kunna påverka sin skolgång. Utöver att elevinflytande är
en del i strukturen och uppbyggnaden i våra tematiska paket har vi också klassråd och
elevråd. Elevrådet leds av elever och har två representanter från varje klass. I elevrådet
ingår också biträdande rektor. Elevrådet arbetar kring elevernas skolgång och träffas
en var sjätte vecka.

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 78% 76% 80% 84%

Det är bra lärare på min skola 78% 76% 83% 89%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 70% 62% 77% 78%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 79% 76% 78% 83%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 76% - 81%

Målinriktad undervisning sker på skolan genom ett kollegie som är väl förtrogna med
styrdokument. Våra tematiska ämnesområden är finns färdiga och är kvalitetssäkrade
utifrån skolans styrdokument. Pedagoger fritidshem gör planering gemensamt. Där
används en speciell mall för planeringen för att säkerställa att allt centralt innehåll
behandlas. Samarbete finns med lärarna i skolan för att skapa ett framgångsrikt
heldagslärande.
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Pedagoger planerar enskilt, i ämneslag samt över ämnesgränserna då vi arbetar
tematiskt.

Skolan har en gemensam Struktur för dokumentation av elevernas måluppfyllelse.
Detta görs i lärplattformen med hjälp av ämnesmatris och ämneskommentarer.
Förutom löpande så sker detta mitt i terminen och inför betygssättning.

Utvärdering med eleverna sker under utvecklingssamtalet vilket vi har två gånger per
läsår.

Skolan har goda resultat måluppfyllelse i jämförelse med geografiskt närområde.

Bara 62% av elever upplever att lärarna skapar lust att lära de mer. Här har skolan en
något lägre nöjdhet jämfört med andra delar i enkät. Här finns ett pågående
utvecklingsområde. Här vill skolan få feedback från eleverna om hur deras
undervisning kan utvecklas för att de ska känna mer lust för lärandet.

Skolans arbete med extra anpassningar har fungerat väl. Undervisande har stöd i
rektor, biträdande rektorer och elevhälsa, både förebyggande, och med själva
anpassningarna. Anpassningar följs upp strukturerat vid utvecklingssamtal med
eleverna, med pedagoger sker det terminsvis via pedagogiska forum. Men det sker
också löpande i klassrummet i det formativa arbetet med återkoppling till elever.

Elever med läs och skriv har goda studieresultat. Skolan och personalen är väl insatta i
alternativa lärverktyg - googleappar, legimus, inläsningstjänst samt andra tekniska
lösningar. Lärplattformen SchoolSoft och google classroom har stor del i att skapa
struktur för elever, vårdnadshavare och pedagoger.

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 74% 74% 71% 72%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 73% 63% 66% 68%

Säkerheten och kvalitén säkras via sambedömningar och vid frågor om anpassningar
och särskilt stöd kan pedagoger rådfråga rektorer & speciallärare på skolan.
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Tydligheten har skapats med hjälp av ämnesmatriser i SchoolSoft och via formativ
feedback muntligt och i classroom. Här får eleverna kontinuerligt uppföljning. Men det
sker även vid utvecklingssamtalet 1 gång per termin.

Lärarna säkerställer att de gör likvärdiga bedömningar via dokumenterade
diskussioner i ämneslag, i pedagogiska forum på skolan och samrättning av nationella
prov (vid behov). Här finns även rektorer och specialpedagoger som bollplank.

Eleverna blir mer och mer förtrogna med sina studieresultat i takt med stigande ålder.
En del i utbildningen att lära sig se hur de utvecklas och kan utvecklas i de olika
ämnena. Vi arbetar för att förbättra resultaten ytterligare.

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 83% 78% 85% 85%

Det är ordning och reda i min skola 62% 60% 81% 81%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 60% 65% 70% 75%

Studieresultat visar som helhet att flickor har högre meritvärde åk 6-9 jämfört med
pojkar. Detta är inte unikt för vår enhet jämfört med andra i koncernen. På skolan har vi
haft som mål att höja pojkars studieresultat under flera år. Arbetet med att få pojkar att
våga ta emot hjälp, be om hjälp, bli inspirerade till läsning, höja sin ansträngningsnivå,
och det allra viktigaste - skapa examinationer som passar både flickor och pojkar - är
något vi lyfter och problematiserar kontinuerligt på enheten. Ämneslärare och
elevhälsa bevakar forskning kring detta område.

Eleverna upplever att tryggheten och studieron har blivit sämre på skolan. Detta är
något vi givetvis tar allvarligt. Därför har vi numer en socialpedagog på högstadiet som
befinner stor del av sin tid i korridorerna. Vidare har vi inför nya rutiner runt in och
utgång ur klassrum med syftet att förbättra studieron. Vårdnadshavarnas resultat inom
samma frågor visar dock på en svag förbättring.

Eleverna ska känna att de blir lyssnade på och att de har mandat att påverka genom
elevinflytande. Vi har klassråd/elevråd som får möjlighet att påverka elevernas
situation. Ett exempel är inköp av rastmaterial. Vidare är de delaktiga vid nya
arbetsområden och får göra sin röst hörd gällande undervisningens innehåll och
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utförande.

Effekten av en trygg studiemiljö kan syns givetvis i elevernas studieresultat. Efter
insatser som genomfördes under vårterminen föregående läsår höjdes skolresultaten.

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% 62% 75% 79%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 58% 54% 70% 72%

Eleverna åk F-9 får kontinuerlig återkoppling  och samtal av pedagoger kring deras
studieresultat studieteknik, arbetsinsats och lärprocesser, och hur detta påverkat deras
måluppfyllelse, samt hur de kan gå vidare i sitt lärande. På enheten tycker vi att det är
av vikt att eleverna har kontroll över det egna lärandet, då vi anser att eleverna då kan
känna ett större intresse och en större motivation inför skolarbetet känner de större
intresse och motivation för skolarbetet.

I verksamheten syns elevernas inflytande genom önskade aktiviteter på raster och
fritidshem, , inflytande över innehåll och arbetssätt i undervisning, i viss moment
möjlighet att påverka examinationsform. Viktig del i detta är att elever som har
anpassningar/särskilt stöd får de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper på ett
rättvist sätt. Elevhälsa har en viktig funktion i arbetet att anpassa och skapa
förebyggande lösningar för dessa elever.

Slutsatser (undervisning)

I jämförelse med andra enheter inom koncernen med liknande elevunderlag har
skolan goda resultat i enkäten inom alla delar. Vad gäller att få elever att känna lust
inför skolarbete kan skolan flytta fram sina positioner. Ledning, pedagoger och
elevhälsa har en kontinuerlig diskussion kring detta. Det tematiska arbetet är
vägvinnande och något vi arbetar vidare med. Viktigt att den röda tråden blir synligt
samt att vidareutveckla det upplevelsebaserande lärandet. Vi ska arbeta vidare för att
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utveckla tryggheten och studieron än mer. Ledning, pedagoger och elevhälsa ska
fortsatt ha frekvent återkommande träffar där det kontinuerliga arbetet med att skapa
god stämning på skolan följs upp. Nya elever kan kräva nya lösningar

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 92%

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

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 12%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 82%

I trygghetsenkät (både skola och fritidshem) uttrycker vårdnadshavare och elever att
de känner sig trygg med/på skolan.

Skolan har ett väl utvecklat rastvärdssystem där det alltid finns många ute på rasten, vi
tillämpar alltid utomhusrast för samtliga elever, och att det alltid finns styrda aktiviteter
på rasten.

Vi använder oss av två socialpedagoger som finns mycket i korridorer och andra
miljöer som eleverna vistas i.

Skolan har utarbetade rutiner för handläggning av kränkningsärenden, både
åtgärdande och uppföljande.

Främjande och förebyggande arbete

Det främjande och förebyggande arbetet har under läsåret fungerat bra. Elevhälsans
alla kompetenser är på plats och det främjande arbetet är högt på agendan under
elevhälsoträffar.
Under mötestid har vi en tydlig avgränsning för att komma åt det främjande och
förebyggandet arbetet på ett övergripande plan och inte fasta för mycket på
individnivå. På så sätt når vi fler elever.
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Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling har under
läsåret fungerat väl. Dokumentation av densamma anmäls till huvudman. De
kränkningar som inträffat har utretts, åtgärdats och följts upp i samarbete med
huvudman.

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Under kommande läsår vill skolan utveckla att till ännu större del få med eleverna i
skapande i planen mot kränkande behandling. Positivt att den är flyttad till årsskiftet.

Skolan vill hålla fast vid/värna om den trygghet som eleverna upplever på skolan
genom ett förebyggande och främjande arbete som vi tror är närvarande personal
under raster och förflyttningar. Och en närvarande elevhälsa som tidigt får kontakt med
nya elever.

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 - 76% - 81%

Närvaro under läsåret har påverkats negativt av pandemi. Kringlaskolan har bedrivit
fjärrundervisning under perioder under året. Då har vi erbjudit elever med särskilt stöd
att komma till skolan för att kunna uppfylla skolans åtaganden.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Skolans sammantagna bedömning är att våra rutiner för anmälan, utredning och
uppföljning fungerar väl. Inga anmälningar eller klagomål har registrerats.
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Främjande och förebyggande arbete

Vi arbetar utifrån vårt trygghetspaket som bygger på främjande och förebyggande
arbete. En utveckling är att låta det övergripande ta än mer tid vid elevhälsans möten.

Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Organisationen för elevhälsans arbete har i stort fungerat väl. Dock ska vi justera
gången för larmrapport och närvarohantering.

Skolan vill fortsätta att utveckla det främjande och förebyggande arbetet. Fler insatser
planeras under kommande läsår.

Vi kommer under kommande läsår hålla fast vid och förfina vårt elevhälsoarbete.
Rutiner tar tid att sätta.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

- Ny läroplan sjösätts läsåret 22/23, detta behöver implementeras under andra
delen av läsåret 21/22

- Ökad måluppfyllelse genom en utveckling av studiero och trygghet
- Utveckla elevhälsans främjande och förebyggande arbetet

6. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)

Kringlaskolans fritidshem har ca 220 elever. Vi strävar efter att vara ett fritidshem men
är uppdelade på tre avdelningar F-1, 2-3 och Klubb. Vi delar lokaler med skolan. Under
förra året har verksamheten främst varit förlagd utomhus pga pandemin. Det är 11
pedagoger som arbetar på fritids. Det finns en arbetslagsledare som tillsammans med
biträdande rektor och rektor ska driva verksamheten framåt.

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

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)
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Fråga (kundundersökning) 2020 2021

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling 74% 64%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 80% 74%

Utveckling och lärande

Vi har påbörjat ett stort arbete för att utveckla heldagslärandet där skola och fritids har
en gemensam plan för våra temaarbetet. Både skola och fritids följer samma temaplan.
Vi har alltid förstärkt lärande med i tanken när vi planerar vår verksamhet.
Vår ambition har varit att hitta en bra balans mellan förstärkt lärande och  mer fri lek.
Även den fria leken har det erbjudits aktiviteter och vi har arbetat för att det ska vara
aktiva pedagoger även i den fria leken.

Arbetet med normer och värden

Undervisningen har en tydlig koppling till läroplanens centrala innehåll och syftet med
fritidshemmet. Det har skett genom olika verkstäder. Rubrikerna på dessa har varit
skapande, fysisk rörelse, natur och språk och kommunikation. Vi har sett att detta har
gett eleverna ett större insikt och förståelse inom ovan nämnda områden.

Vi kan se att vårdnadshavarna anser att tryggheten för sina barn har gått ner. En stor
orsak till det är att vårdnadshavarna ej haft någon insikt i verksamheten på grund av
pandemin. Vidare har verksamheten i stort bedrivits utomhus vilket skapat ett större
sammanhang med fler barn inom samma grupper.

Värdegrundsuppdraget

Personalen har på olika sätt arbetat med samarbetsförmåga och vänskap. De har
också arbetat hårt med barnens språk och kommunikation. Detta arbete har skett
löpande genom samtal, samarbetsövningar men också mer koncentrerat i temaarbete.
Fritids har arbetat med ett större värdegrundstema tillsammans med skolan vid
läsårsstart. Senare under hösten valde de  oxå att arbeta med ett eget tema med fokus
på vänskap. De såg att detta behövdes då det var mycket konflikter i gruppen och
eleverna använde ett hårt språk mot varandra. Vi är inte nöjda med resultaten för
tryggheten på fritidshemmet och kommer att arbeta hård för att siffrorna ska vända
uppåt. Vi kommer skapa en tydligare organisation där eleverna i större utsträckning
kommer möta samma pedagog  under skoldagen som under frihetstiden. Vidare
arbetar vi tydligare med en konsekvenstrappa för att öka tryggheten på fritidshemmet.
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Slutsatser (Fritidshemmet)

Vi har stått inför ett stort utvecklingsarbete vilket har tagit tid, och vi har haft många
nya i personalgruppen. Utvecklingsarbetet har gällt såväl struktur, organisation som
planering och innehåll i verksamheten. Vi har tillsammans läst läroplanen och på olika
sätt arbetat med det centrala innehållet för fritidshemmet. Det har gjort pedagogerna
mer medvetna och de har fått större förståelse för verksamheten. Vi har arbetat fram
en mall för frippar och förstärkt lärande i samarbete med skolan. Det har skapat en
bättre planerad verksamhet utifrån läroplanen. Det har varit ett tufft år med många
restriktioner utifrån pandemin vilket har gjort att i stort sett all verksamhet förra året var
utomhus. Vårdnadshavare har haft mindre insyn i vad barnen har gjort på fritids och det
har också varit lite mindre variation i verksamheten. Barnen har saknat många av de
typiska inomhusaktiviteterna. Då vi har varit utomhus mycket har vi hittat andra “rum”
för fritids och tagit tillvara på skogen och olika parker i närområdet.  Det har medfört att
uteverksamheten har varit mer varierad. Vi fortsätter att tänka framåt och hoppas på ett
läsår utan alltför många restriktioner. Vi hoppas också att personalgruppen kan få vara
intakt så att vi tillsammans kan arbeta för att utveckla vårt fritidshem.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

● Vi prioriterar att utveckla heldagslärandet. Vi vill att det blir ett tydligt samband
mellan skola och fritids, där båda verksamheterna stärker lärandet på olika sätt.

● Vi vill öka elevinflytande. Våra elever ska känna delaktighet och känna att de
kan vara med och påverka innehåll och arbetssätt.

● Vi måste arbeta för att öka tryggheten. Alla barn ska kunna känna att fritids är
en trygg plats att vara på där man har det bra och kan leka och lära på samma
gång.
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