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1. Om Innovitaskolan Landskrona

Huvudman för Innovitaskolan Landskrona är Pysslingen Förskolor och Skolor AB, som är
en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Innovitaskolan Landskrona 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 leds av rektor och biträdande rektor. Dessutom finns det en ledningsgrupp
bestående av arbetslagsledare för åk F-6, åk 7-9 och elevhälsan. Under halva läsåret
leddes skolan av en tf rektor med stöd av en verksamhetsutvecklare från huvudmannen.
Stödet bestod av handledning i både strategiska och operativa frågor.

Ledningsgruppen träffas en gång i veckan med tydlig dagordning inför varje möte.

Skolan har vidare förstelärare som stöttar skolledning i det pedagogiska
utvecklingsarbetet. Under läsåret har skolan haft 3 förstelärare och till kommande läsår
blir det 4 stycken. Fokusområdena är matematik, didaktik, pedagogik och musik. Inför
kommande läsår även entreprenörskap.

Skolan har en tydlig mötesstruktur för pedagogiska möten för alla lärare, arbetslag, EHT
och samplanering.
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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.
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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 verksamhetens 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 77,8% 61,1% 83,3%
Flicka 100,0% 50,0% 77,8%
Pojke 60,0% 75,0% 86,7%
Andel elever med
gymnasiebehörighet 77,8% 100,0% 91,7%
Flicka 100,0% 100,0% 100,0%
Pojke 60,0% 100,0% 86,7%
Genomsnittligt meritvärde 177,2 210,0 227,3
Flicka 203,1 208,8 268,9
Pojke 156,5 215,6 202,3

Betyg (årskurs 6)

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

Andel elever med A-E i
alla ämnen 44,4% 41,2% 75,0%
Flicka 75,0% 20,0% 84,6%
Pojke 20,0% 50,0% 57,1%

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9)

Sammanfattning Årskurs 3
Då resultaten inte samlats in på övergripande nivå under läsåret, med anledning av
pandemin, har skolan genomför delar av underlaget som grund för kunskapsuppföljning.
Andelen elever som deltagit skiftar vilket gör att vi inte kan presentera detta i exakta
siffror.

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

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

Målområde 2020/21

Demokrati och samhälle 4,0
Lekar, fysiska aktiviteter och
utevistelse 6,0
Normer och värden 4,0
Skapande och estetiska
uttrycksformer 4,0
Språk och kommunikation 4,0

Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret
2020/21 är Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse (6), följt av Natur och teknik (4).
Skapande och estetiska uttrycksformer (4)Normer och värden (4) och Språk och
kommunikation (4). Demokrati och samhälle. Skattningsverktyget implementerades
under läsåret 20/21 med ökad valfrihet kring antalet bedömda målområden.
Bedömningen representerar därför inte hela fritidsverksamheten. Elevers ansvar och
inflytande samt Fritidshemmet och omvärlden är de utvecklingsområden som vi än inte
har dokumenterat utan kommer utvärdera 21/22.
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Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Grundskola/Fritidshemmet

Grundskola:

Öka förmåga i läsförståelse och läshastighet hos eleverna i skolan.

Ökad möjlighet för lärare att komma i kontakt med öppet eht

Få rutin på överlämningar från ord. lärare till vikarie vid längre frånvaro

Ökad kunskap om NPF och språkstörning

Tydlig process från observerade svårigheter hos elev till
psykologutredning

Tidiga insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter

Specialpedagogiskt samarbete med a-laget Fritidshemmet

Uppföljning av närvaro behöver bli tätare

Fritidshemmet:

Kollegial inläsning av artikel om Svalövs goda exempel okt - 20 -> vikten av
struktur, rutiner och roller

Arbetslaget - tjänster Symfoni och Acapella

Fritidsplanering tors kl 8:15-9:40

Implementera läroplanen LGR 11, kap 4 bland fritidspersonalen

Implementera den nya mallen för pedagogisk planering

Kontaktbarometern (-+0)
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4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet

Undervisningen:

- Organiserat för att utveckla och medvetandegöra lärarna i de olika arbetslagen
om diskrepansen mellan betyg och nivån på gymnasiebehörighet kopplat till
kön. Genom kollegiala samtal som arbetslagsledare för F-6 och 7-9 har ansvarat
för. Efter varje termin har undervisande lärare analyserat sin egen undervisning
utifrån förutbestämd mall med fokus på insatser de särskilt analyserat kopplade
till kön och betyg och bedömning.

- De kollegiala samtalet och medvetenheten har inneburit att lärarna är mer
uppmärksamma på sitt bemötande av eleverna oavsett kön.

- Kollegiala samtal med samtliga undervisande lärare som mynnade ut i en
utarbetad lektionsstruktur med mål och aktivitet för resp lektion och med tydlig
beskrivning för start och avslut av lektionen. Den följs av samtliga pedagoger
och den går förstelärare igenom vid läsårsstart och revideras för att vara aktuell.

- Nyrekryterad personal får även genomgång och samtliga pedagoger har
tillgång till dokumentet i driven. Vid lektionsbesök är det en av punkterna att
följa upp vid återkoppling av besöket. Detta ger en trygghet för både personal
som elever och skapar studiero när strukturen är likvärdig i samtliga ämnen och
med samtliga lärare.

- Lärarna har använt sig av bokcirklar och haft kollegiala samtal och läslogg för
att reflektera över bokens innehåll. Framförallt pedagogerna har använt sig av
olika verktyg genom att ha fått  prova på differentierad undervisning genom
workshop av förstelärare och sedan använt sig av de konkreta exemplen med
eleverna. Undervisningen har blivit mer tillgänglig och begriplig för eleverna.

- Workshops för kollegiet i pedagogisk planering, vikarie/parallellplanering och
veckoplanering utifrån mål och aktivitet. Genom de kollegiala workshoparna har
samtliga pedagoger fått konkreta exempel och mallar för att undervisningens
struktur ska vara likvärdig och för att detta i sin tur ska skapa likvärdighet och
trygghet för såväl elever som personal. Det kan behövas hållas vid liv och
påminnas om för nyanställda.

- ”betyg och bedömning” samtliga pedagoger har gått kursen under vt-21 och
samtal i arbetslagen har förts och belyst likvärdiga omdömen och
betygssättning

- Även sambedömning vid NP åk 3 har gått att genomföra under vt-21. Stärker
pedagogerna i bedömningen för likvärdighet.

10



Elevhälsoarbetet:

- Elevhälsomöten = Ehm tis 1,5 tim/v
Leds av eht och mötena syftar till att utveckla och förbättra på gruppnivå i resp klass.
Förbättringsområden inom strukturen har lett till att utvärdering och uppföljning har
planerats in och genomförts. Men också att mentorerna informerat eleverna vilken
fördjupningsfråga som är aktuell för gruppen/klassen att arbeta med. Här kan vi se en
större förståelse, medvetenhet och  delaktiga elever. Många av mötena har lett till hur
pedagogerna ska möta de olika eleverna och hur klassklimatet med studiero och
trygghet ska förbättras eller bemötande av olika elever med olika behov. Detta har i sin
tur lett till att ge pedagogerna bekräftelse och respons på sin undervisning. Men också
efterfrågan om att ge fler verktyg och då sökt till “Specialpedagogik för lärande” till
ht-21 till en gemensam kompetensutveckling.
Under läsåret 20/21 gjorde eht en film om elevhälsoarbetet på skolan och vem och
vilka professioner som arbetade i eht. Filmen visades sedan för eleverna för att de
skulle få en insyn i elevhälsans arbete.

Utvärdering av undervisningen (Grundskolan)

Undervisning (kunskaper och värden)

Indikatorer för utvärdering:

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag är nöjd med undervisningen på min
skola 64% 74% 76% 75%

Det är bra lärare på min skola 70% 78% 81% 77%

Mina lärare gör så att jag får lust att lära
mig mer 62% 64% 76% 80%

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att
det ska gå så bra som möjligt för mig 74% 77% 78% 80%

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan
om jag behöver det - 74% - 73%

Vi ser att vårt arbete ger resultat. Vi behöver fortsätta utveckla vår undervisning och
ge elever det stöd de behöver. Det är tydligt att vi behöver fokusera mer på detta i
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yngre åldrar utifrån analys av våra kunskapsresultat.

Bedömning och betyg

Indikatorer för utvärdering:

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 69% 76% 77% 76%

Mina lärare informerar mig om hur det
går för mig i skolarbetet 75% 75% 73% 75%

Åk 9
Fler pojkar än flickor som når kunskapskraven i samtliga ämnen, 87% pojkar når
kraven i samtliga ämnen och 78% flickor
Vi ser att pojkarnas måluppfyllelse har ökat sedan kvalitetsanalys 2. Meritvärdet
för flickorna har ökat kraftigt från ifjol och förfjol.

Analys: Vi ser att meritvärdet har ökat och hänvisar till d et är en liten grupp,
ändrad gruppdynamik har påverkat enskildas förmåga i positiv riktning, SYV och
mentor har arbetat målinriktat med framtid och motivation vilket kan vara
anledning till att resultaten har ökat

Åk 6
I åk 6 är det en hög andel flickor, 85%, som når kunskapskraven i samtliga ämnen.
Pojkarna ligger på 57%.
Totalt i åk 6 har betygen ökat mycket från vt 20, 40% till vt 21, vt 21,75%.
Analys: Vi har inte lyckats anpassa undervisningen i tillräcklig utsträckning utifrån
de anpassningar och extra anpassningar som genomförs.

Inför nästa läsår behöver vi göra insatser på gruppnivå samt tidiga insatser
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Arbetet med normer och värden

Indikatorer för utvärdering:

Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021

Jag känner mig trygg i skolan 81% 82% 75% 77%

Det är ordning och reda i min skola 49% 48% 66% 66%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 48% 51% 64% 58%

Vi kan se att tryggheten i skolan är en bit ifrån det vi anser vara godkänt. Vår strävan är
att det alltid ska vara 100% trygghet även om det alltid uppstår situationer som vi
behöver agera kring. En del i det är att arbeta mer förebyggande och främjande.
Det hänger ihop med att det finns ett fortsatt behov av att göra insatser kring ordning
och redan samt arbetsro.

Vi har haft många förflyttningar mellan klassrum och våningsplan vilket skapat oro. Vi
ser också att ledarskapet och lektionsstruktur i klassrummen skiftar, vilket också är en
del av upplevelsen.

Elevernas ansvar och inflytande

Indikatorer för utvärdering:

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 70% 71% 77% 74%

Jag har möjlighet att påverka det vi
jobbar med i skolan 65% 62% 69% 69%

Vi ser att det inte funnits en tydlig struktur på mentorstiden där vi inte heller berört vad
det innebär att ha ansvar och inflytande på sin utbildning, både i demokratiska forum
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och inom kunskapsuppdraget.

Slutsatser (undervisning)

Vi kan tydligt se utifrån skolverkets bedömningsstöd i svenska kan vi se att vi behöver
jobba vidare med svenskan på olika sätt för att stärka elevernas språkutveckling. Vi
behöver se hur vi agerar inom ramen för klassrummet men även se vilka enskilda
insatser som behöver göras. Vi ser även att ämnet svenska är det ämne som sticker ut
även i äldre åldrar, vilket förmodligen är en följd av att vi inte når hela vägen fram när
eleverna är yngre. Utifrån det vi sett har vi agerat med insatser som delvis har gett
resultat men vi behöver bli snabbare med att identifiera och agera.

Vi ser att det är fler pojkar än flickor som når kunskapskraven i samtliga ämnen i
hela högstadiet. Vi har inte riktigt fått grepp om orsaken då vi dessutom ser att
meritvärdet för flickor är högre än pojkar.  Vi behöver dock få högre andel
godkända i åk 6 för att på så sätt skapa rätt förutsättningar för eleverna att nå
godkänt i åk 9. Det arbetet måste bli tydligare redan från förskoleklassen.

Vi har dock identifierat ordning och reda samt arbetsro som viktiga aspekter för
att lyckas.

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 88%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av andra elever på din skola? 28%

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa
behandlad av någon vuxen på din skola? 17%

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har
fått vara delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 73%

Vi ser att de flesta eleverna upplever trygghet på skolan även. Det är dock 28% av
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eleverna som upplever sig illa behandlad. av annan elev och 17% av någon vuxen. Det
är siffror som vi måste ta på allvar och verkligen prioritera.

Främjande och förebyggande arbete

Det fortsatta arbetet kring främjande och förebyggande arbetet har bl a visat sig gett
resultat av elevhälsomötena där elevernas medvetenhet kring trygghetsfrågan har
utvecklat och stärkt elevgrupperna.

Pedagogerna har under läsåret som gått haft handledning av eht genom “Öppet
eht”där pedagogerna har kunnat anmäla sitt ärende  för råd och tips för enskild elev
eller elevgrupp.
Eht- utveckla och effektivisera mötena genom att se över elevärende är de för alla i
teamet eller kan de tas med direkt profession.

Under vt-21 inledde vi med föreläsning av skoljurist om vad är kränkande behandling,
rutin för anmälan.  Vi märkte att efter föreläsningen blev personalen tryggare i vad  det
en kränkning är och fler anmälningar gjordes till både rektor. Men fortsatt utveckling
och förbättring har vi nämnt i läsåret 21/22.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling

Rutinen för kränkande behandling är ett kontinuerligt och pågående arbete.
Pedagogerna följer rutinen, ärendegången och utformar vid behov en handlingsplan .
Vid uppstarten av personalen och med nya medarbetare gjorde vi en genomgång av
rutiner och ärendegång. Vi behöver tillsammans ge varandra tid och lära oss vad och
när det är kränkande behandling - genom bl a  workshops med case så personalen blir
trygga och säkra i det.
Pedagogerna följer rutinen, ärendegången och utformar vid behov en handlingsplan .

Slutsatser (trygghetsarbetet)

Trygghetsarbetet måste starta från första dagen och kommer vara en del tills dess att
eleven slutar åk 9. Vi kan se att vi inte är helt synkroniserade inom enheten och att det
finns delar som vi gör olika, vilket skapar otydlighet och påverkar tryggheten.

Även om vi ser i enkäten att resultaten ökar så är det fortfarande viktiga områden som i
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grunden också ligger till grund för en bra kunskapsutveckling och en trygg skolgång.

Vi upplever att rutiner är kända och används på rätt sätt men vi ser att vår samsyn
behöver utvecklas så vi agerar på samma sätt.

Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan)

Indikatorer för utvärdering:

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 - 74% - 73%

Vi behöver tydliggöra våra rutinerna kring frånvaron hos personalen och öka
samarbetet mellan lärare och EHT i detta ärendet.
Vi ser att när vi agerat med anpassningar och åtgärdsprogram har detta skapat
möjligheter för elever att öka närvaron. Detta har visat sig framgångsrikt och
något vi behöver utveckla generellt. En miljö med flera lärarbyten kan vi också se
om potentiella orsaker till ökad frånvaro.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd

Skolan har en väl genomarbetad och fungerande rutin för anmälan, utredning och
uppföljning av särskilt stöd.
Rutinerna är tillgängliga och kända för alla på skolan.

Främjande och förebyggande arbete

Specialpedagogen arbetar aktivt med läsgrupper, främst i åk 1 och åk 2, vilket vi vet är
en viktig åtgärd. Specialpedagogen är dessutom med på möten med arbetslagen 1
gång i månaden för att information och kunskap ska kunna överföras på ett bra sätt.

Vi har en tydlig rutin och arbetsgång kring åtgärdsprogram som gör att vi håller
aktuella insatser aktuella, även om vi behöver prata om anpassningar och extra
anpassningar i större utsträckning.
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Slutsatser (elevhälsoarbetet)

Pedagogernas efterfrågan avseende fler verktyg och mer handledning har utmynnat i
“Specialpedagogik för lärande”  under ht-21/vt-22.  Det bli en gemensam
kompetensutveckling för samtliga undervisande pedagoger.
.
Vi upplever att arbetet med de pedagogiska utredningarna tar lite för mycket utrymme
i vårt arbete. Vi tror att fler insatser kan göras innan en pedagogisk utredning. startas.
Det kan vara observation av specialpedagog i klassrummet, handledning/rådgivning
kring extra anpassningar.
Vi kan se att lärare i yngre åldrar agerar snabbare och att vi har ett kollegialt lärande att
göra kring kunskaper kring anpassningar och extra anpassningar.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan

● Tydliggöra process från identifierat behov av stöd till insatser

● Tidiga insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter

● Specialpedagogiskt samarbete med a-laget Fritidshemmet

● Arbetsro, ordning och reda

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet)
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Under läsåret har vi haft goda förutsättningar vilket visar nöjda vh i Academedias
vårdnadshavarundersökning.
Fth-verksamheten har höjt kvaliteten då LGR 11 kap 4 har implementerats under det
sista året i personalgruppen.
Kontinuerlig planering, utvärdering, ped planeringar, tydliga ansvarsområden och roller
i personalgruppen har gett resultat ut i verksamheten.

Nedan följer en pedagogisk organisation för verksamhetens utvecklingsarbete:
vt - 2021:
Heldagslärande - VIPS= ämnesövergripande tema HUR? Fth -personal på VIPS-möte
tisdagar kl 14:30-16 och samplanering med lärarlaget, det kompletterande uppdraget.
Implementera Fth-plan och funktionell kvalitet
Arbetslagstid tors kl 8:15-9:00 delar av laget  + 9:00-9:40 hela laget
Apt 1 film 1
Januari:  , utvärdering av höstterminen (planerat in swot och utv av jullovet(inte
genomfört pga sjukdom)
Apt 2 kränkande behandling
Apt 3  film 2
Studiedag heldagslärande med F-4 se ped trädet + workshop
Apt 4 film 3
Apt 5 Uppföljning och analys av funktionell kvalitet

Utvärdering av Fritidshemmet

Indikatorer för utvärdering:

Vårdnadshav
are,

(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning) 2020 2021

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling 64% 82%

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 68% 80%

Utveckling och lärande

Fokus att kvalitetshöja fritids och synliggöra både styrdokument och personalens
medvetande har gett tydliga resultat i planeringen och i läraktiviteterna på
fritidshemmet.
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Arbetet med normer och värden

Arbetet med normer och värden är ett pågående och kontinuerligt arbete men med
extra tyngd vid lov då det är sammanslagning av de två avdelningarna.
När strukturer och ansvar följs så inger det också en trygg miljö för eleverna vilket har
visat att med samma struktur veckorna igenom också blir ett lugnare och tryggare
klimat för elevgruppen.
Två elevgrupper f-klass och åk 1 + åk 2-4.

Värdegrundsuppdraget

Vid uppstart efter lov lägger pedagogerna vikt vid värdegrundsarbete vid
utomhusaktiviteter. Ett pågående och kontinuerligt arbete men extra tyngd i vid lov då
det är sammanslagning av de två avdelningarna. På fritids förekommer också både
fritidsråd och rast- och elevprat - samma struktur som under skoldagen.

Slutsatser (Fritidshemmet)

Till nästa läsår kommer antalet barnskötare att minska och då kommer lärare  att
undervisa två em/v.  Tre ansvariga personal för fth och tre lärare kommer att bli en bra
mix att utveckla fler läraktiviteter men också med ped behörighet även på em.
De äldres hemvist har flyttats och kommit närmare utgång, de praktiska lokalerna, ex
bild och slöjd, och närmre till de yngre fth och sedan sammanslagning på em. Vi tror
på en kvalitetshöjning och VI-anda.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet

Fler lärmiljöer med behörig pedagogisk personal
Fortsätta hålla i den goda genomarbetade strukturen som har blivit en
framgångsfaktor på fth och utvecklat verksamheten till en högre måluppfyllelse med
fler läraktiviteter, medveten personal och nöjda vårdnadshavare.
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