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Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

Under läsåret 21/22 har bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun reviderat strukturen för 
det systematiska kvalitetsarbetet där kvalitetsplanen utgör en del. Syftet med förändringen 
är att ytterligare kvalitetssäkra vårt förvaltningsgemensamma arbete med utgångspunkt i de 
nationella målen och med tydlig koppling till beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 
Planen synliggör arbetet med relevanta insatser som ska höja kunskapsresultaten och öka 
likvärdigheten. 
Kvalitetsplanen ersätter tidigare års kvalitetsredovisning och verksamhetsplan. 
Verksamheternas kvalitetsplaner färdigställs senast i juni och den förvaltningsövergripande i 
september. Som komplement till kvalitetsplanen finns ett antal förvaltningsövergripande 
planer, rutiner och riktlinjer, se bilaga 1. 

Kvalitetsplanens utformning grundar sig på Skolverkets allmänna råd för systematiskt 
kvalitetsarbete samt Skolverkets stöd för nulägesanalys. Den innehåller de fem stegen 
förutsättningar, resultat, identifiering av problem, analys av orsaker och identifiering av 
utvecklingsområden och insatser. 
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Förutsättningar 
 

 

Folkasboskolan har cirka 370 elever från förskoleklassen till årskurs nio, varje årskurs 
innehåller 2 klasser. Elever från Sköllersta skola kommer till oss till årskurs 7. Skolan är 
organiserad i tre arbetslag: F–3, 4–6 samt 7–9. Pedagogerna i skolans fritidshem ingår i 
arbetslag F-3. Varje arbetslag har en utvecklingsledare som tillhör skolans ledningsgrupp 
tillsammans med rektor och biträdande rektor. 

På fritidshemmet arbetar 5 personal varav av 2 har behörighet. 

På F–3 arbetar 7 pedagoger varav alla är behöriga. 

På 4–6 arbetar 8 pedagoger varav 7 är behöriga. 

På 7–9 arbetar 15 pedagoger varav 12 är behöriga. 

Elevhälsan på skolan består av 2 specialpedagoger/speciallärare, skolsköterska, studie- och 
yrkesvägledare (40%), kurator (75%), skolpsykolog, rektor och biträdande rektor. 

Folkasboskolan har 1 förstelärare kopplad mot digitalisering. 

Skolans bibliotek bemannas av en bibliotekarie två förmiddagar i veckan 

Övrig personal, skolan har under året anlitat 4 resurspedagoger. Skolan har en skolvärd 
anställd som driver skolans café. 

Antal elever per pedagog är cirka. 11. 

Asylsökande elever kommer till Folkasboskolan då Migrationsverket har boenden på orten. 
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Resultat 

Uppföljning av föregående kvalitetsredovisning och verksamhetsplan 
 
 

Mål inom styrning och ledning av nyanländas lärande 

• Nyanlända och flerspråkiga barn elever ska vara en synlig målgrupp i det 
systematiska kvalitetsarbetet och deras kunskapsutveckling i skolan ska analyseras 
utifrån kommungemensamma strategier och verktyg. 

• Att studiehandledningen på modersmålet ska vara behovsanpassad och 
kvalitetssäkrad. Målet är också att det ska finnas en organisation för samarbete 
mellan studiehandledare och ämneslärare. Ämnesundervisningen ska planeras efter 
det stöd som finns tillgängligt. 

• Samtliga elever i behov av svenska som andraspråk ska erbjudas undervisning i 
ämnet av behörig lärare. Kommunens grundskolor ska ha ett gemensamt synsätt och 
gemensamma strategier för hur elever med svenska som andraspråk ska utveckla 
sina kunskaper när det gäller organisation och undervisning. 

Uppföljning 

Under året har vi säkerställt att de nyanlända och flerspråkiga eleverna synliggörs i olika 
enkäter och i analysarbetet kopplat till måluppfyllelsen genom att vi kan lyfta ut just deras 
resultat ur det stora sammanhanget. Detta gör att vi kan fokusera på denna elevgrupp på ett 
helt nytt sätt. 

Vi har anställt en person på 20% och en annan på 80% utifrån de extra medel vi blivit 
tilldelade. Vi kan konstatera att vi fortfarande i inkörningsperiod, då den första tiden 
handlade mycket om att inventera de elever vi har på skolan och organisera upp arbetet för 
dessa två personer. Den som har haft 20% av tjänst mot detta uppdrag har haft mer en 
övergripande och organiserande roll då vi har sett att vi måste bygga upp grundstrukturerna: 

• Kontakten med berörda pedagoger på Folkasboskolan 
• Koll på kartläggningar 1–3, bokar in tider för kartläggningar med 

ämneslärare, studiehandledare, tolk med mera 

• Driver kartläggningsarbetet kring måluppfyllelsen 
• Dokumenterar SVA-behoven som leder till beslut kring SVA-undervisning. 

• Vara med på introduktionssamtal med familjer för att tala om SVA och dess nytta. 

Den som vi har anställt på 80% arbetar mer direkt i klassrummen mot pedagoger, grupper av 
elever och enskilda elever. Dennes uppdrag är att förbereda eleverna med annat modersmål 
än svenska genom att arbeta enskilt eller i grupp med att förbereda och stöttat elever till 
exempel genom att gå igenom olika ämnesbegrepp, läsa och skriva texter utifrån samarbete 
med undervisande lärare. 

Skolan har valt att prioritera ämnena: matematik, SO och NO då vi vet att dessa ämnen är 
svårare utifrån begrepp för nyanlända eller elever med annat modersmål än svenska. 
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Resultat 

Det är svårt att efter en så här kort period se resultat i alla insatser, då vi behövt prioritera 
bland insatserna. Vi har fått koll på våra SVA-elever men vi ser även att det finns en hel del 
att utveckla framför allt mot de yngre eleverna. Vi har konstaterat att fler elever har rätt till 
SVA-undervisning men inte fått det. Vi har även fått syn på att det råder brister i 
ansökningsförfarandet kring studiehandledning. 

Resurspedagogen har varit i alla klasser och kommit igång med arbetet med att stötta elever 
med annat modersmål än svenska samtidigt som den har skapat relationer till eleverna. Vi 
ser redan idag att detta stärker elevernas självkänsla och förståelse för ämnet ökar. Dock kan 
vi inte redan nu se om detta har påverkat måluppfyllelsen genom en bokstav på ett betyg 
eller i omdömen men vi kan se att arbetet gynnar eleven och att vi på sikt tror på att det 
även kommer att påverka måluppfyllelsen. 

Mål inom undervisning och lärande 

• Att undervisningen i skolans alla ämnen ska genomsyras av ett språkutvecklande 
arbetssätt. 

• Att höja kompetensen hos lärarna kring att följa och utveckla nyanlända och 
flerspråkiga elevers språkutveckling i svenska. 

Uppföljning 

Alla tillsvidareanställda pedagoger på hög- och mellanstadiet har genomfört en SKUA- 
utbildning mot Karlstad universitet under läsåret som resulterat i en kompetensökning hos 
pedagogerna. Denna kompetensökning har bidragit till ökad medvetenhet hos pedagogerna 
som i sin tur bidrar till ett mer språkutvecklande arbetssätt i klassrummen. 

Mål kring skolans värdegrund och uppdrag 

Alla mål inom den demokratiska värdegrunden är genomgående i skolans vardag. Skolan 
arbetar alltid för att eleverna ska få ha inflytande där det finns möjlighet. 

Uppföljning 

Trots de aktiviteter och insatser som gjordes under föregående läsår så kan vi konstatera 
genom enkäter och intervjuer med elever att mycket arbete kvarstår. Det vi framförallt ser 
är att elevernas upplevelse av sin egna delaktighet i undervisningen är begränsad. 

 

Årets kunskapsresultat i siffror 
 

Mätetal Mål Källa Resultat 

   Juni 2022 Juni 2021 Juni 2020 

Andel elever i 
förskoleklass som 
når samtliga 
avstämningspunkte 
r i 
kartläggningsmateri 
alet Hitta 
matematiken 

Ska årligen öka Skolverkets obl. 
kartläggningsmateri 
al Hitta 
matematiken 

 
 
 
 

84,4% 

 
 
 
 

83,1% 

 
 
 
 

83,7% 

Andel elever som 
kan läsa när de 
lämnar skolår 1 

Ska årligen öka Omdömen i Haldor  
68% 

 
72,3% 

 
71,2% 

Resultaten i 
nationella proven 
för åk 3, 6 och 9 i 
matematik. För åk 3 

Ska årligen öka Nationella prov Åk 3 - 62,5% 
Åk 6 - 90,9% 
Åk 9 - 77,2% 
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anges andel elever 
som når kravnivån 
inom samtliga 
delprov. För åk 6 
och 9 anges andel 
elever som når 
provbetyg A-E. 

     

Meritpoängen i åk 
6–9 

Ska årligen öka  Åk 6 - 194,6 

Åk 7 - 180,9 
Åk 8 - 182,2 
Åk 9 - 193,9 

 

Åk 7 - 203,5 
Åk 8 - 186,2 
Åk 9 - 187,2 

 
Åk 8 - 193,4 
Åk 9 - 174,9 

Andelen elever i åk 
6–9 som når 
kunskapskraven i 
alla ämnen 

Ska årligen öka  Åk 6 - 69,7% 
Åk 7 - 60% 

Åk 8 - 59,5% 
Åk 9 - 69,1% 

Åk 6 - 78% 
Åk 7 - 75% 

Åk 8 - 56,5% 
Åk 9 - 67,5% 

Åk 6 - 61,3% 
Åk 7 - 55% 

Åk 8 - 66,7% 
Åk 9 - 77,3% 

Andel elever i åk 6–
9 som är behöriga 
till gymnasiet 
(yrkesprogram) 

Ska årligen öka  Åk 6 - 81,82% 

Åk 7 - 64,44% 
Åk 8 - 67,5% 

Åk 9 - 74,65% 

Åk 6 - 80% 

Åk 7 - 76,2% Åk 
8 - 74,5% 

Åk 9 - 74% 

Åk 6 - 61,3% Åk 

7 - 60% 
Åk 8 - 66,7% 
Åk 9 - 81,9% 

 
 
 

I förskoleklass når 27 elever samtliga avstämningspunkter i Hitta matematiken. Resterande 
elever når flera avstämningspunkter men inte samtliga. De som missat någon 
avstämningspunkt är elever där språkutvecklingen är försenad eller elever med annat 
modersmål. Klassen har betydligt fler pojkar än flickor, men vi kan inte se något speciellt 
mönster. 

Årskurs 1 har utvecklats mycket under året, där majoriteten av eleverna inte klarade 
bedömningsstödet för åk 1 under höstterminen men nästan alla klarade det under 
vårterminen. Vi ser att det är fler pojkar som inte kan läsa, trots att vi har färre pojkar än 
flickor i klassen. Tre av eleverna som inte når målen har annat modersmål än svenska. 

I årskurs 2 är det ganska stabilt, de som tidigare inte varit godkända är fortfarande inte det 
men utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Dock har en elev tillkommit bland de som 
inte når målen. 

Vi ser att de eleverna med annat modersmål än svenska har svårare att nå målen än de med 
svenska som modersmål. 

I årskurs två är det fler elever som inte når målen i svenska än i matematik. Det är enbart en 
elev som inte når målen i matematik. 

I årskurs 3 är det även där stabilt, en ny elev har tillkommit i matematik som inte når målen. 
Det märks att flera av eleverna med NPF-diagnoser av olika slag har svårare att nå målen då 
de har många hinder att övervinna i sin skolgång. I årskurs tre är det fler flickor än pojkar 
som når målen. 

Det syns även skillnad på de elever som har ett annat modersmål än svenska, de har svårare 
att nå målen. 

I årskurs tre är det två elever som läser svenska som andraspråk som klarade samtliga 
delprov i de nationella proven, både matte och svenska. 

I årskurs 4 är det sex elever som inte når kunskapskraven i matematik. Av dessa har tre 
annat modersmål än svenska, fem är tjejer och en är pojke. En av eleverna har hög frånvaro 
som flera instanser är inne och arbetar med och denna frånvaro gör att eleven missar 
mycket undervisning som gör att hen idag inte klarar att nå målen. Om eleven kommer 
minska sin frånvaro kommer hen också kunna nå målen. En av eleverna har under en tid 
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provat att ha vissa matematiklektioner i vår flexenhet eller med hjälp av vår 
studiehandledare vilket gjort att hen kunnat ha bättre fokus och förstå och lära sig bättre. En 
elev kartläggs för sina svårigheter i matematik och denna kartläggning kommer fortsätta i 
höst. 

I svenska är det tre elever i svenska och fem i SVA som inte når målen. Alla dessa elever har 
dock utvecklats utifrån sin nivå. Alla elever har gjort läsförståelsetestet DLS, både på 
höstterminen 2021 och nu under vårterminen, samtliga elever utom två har ökat sina 
resultat. 

I engelska har vi fyra elever som inte når målen varav två är nyanlända som även har det 
svårt med svenskan. 

Generellt kan sägas att årskurs 4 har jobbat på bra och med god studiero i klassrummet. Alla 
elever har utvecklats bra utifrån sina förutsättningar. 

I årskurs 5 är det elva elever som inte når målen i svenska. Av dessa är det en elev som är tjej 
och nyanländ. Tre av eleverna går på SVA. I klassen finns två elever med språkstörning, fyra 
med dyslexi samt flera med NPF. Flera elever är dessutom fortfarande under utredning för 
NPF och dyslexi. 

I engelska är det sju elever som inte når målen. Av dessa är en tjej men ingen är nyanländ. Av 
dessa sju har fyra dyslexi. 

I matematiken är det tolv elever som inte når målen varav tre är flickor. Bland dessa tolv 
ingår de redan nämnda eleverna som inte når målen i svenska och engelska. 

Resultaten i årskurs 5 är snarlika de i julas med undantag för matematiken där några fler nu 
når godkända resultat. 

Till klasserna i årskurs 5 har en outbildad resurs varit kopplad under vårterminen för att öka 
möjligheterna för mentor att kunna arbeta med enskilda elever i behov av särskilt stöd. 
Detta har gjort att flera elever tar till sig mer kunskap och också mår bättre då de får känna 
att de lyckas. 

I årskurs 6 är det fem elever som inte är godkända i svenska/SVA. Av dessa är två tjejer och 
tre pojkar och tre av dessa fem har SVA-undervisning. Detta betyder att elevernas resultat 
ökat i samtliga ämnen sedan höstterminen 2021. Av de elever som inte når målen är de 
flesta elever med stora svårigheter och som får stöd i vår flexenhet vid minst ett tillfälle om 
dagen. 

I engelska är det fyra elever som inte når kunskapskraven, två pojkar och två tjejer. Av dessa 
fyra har tre annat modersmål än svenska och alla dessa elever ingår i samma grupp som de 
som inte når målen i svenska/SVA. 

I matematiken är det fem elever som inte når godkänt och dessa är samma fem som nämnts 
tidigare i svenska/SVA och engelska. 

Generellt kan sägas att klassens studieresultat har ökat jämfört med höstterminen 2021. 

 

Detta tror vi beror mycket på tryggheten och stabiliteten i klassen samt två behöriga lärare. 
De elever som arbetat i vår flexenhet har också förbättrat sina kunskaper utifrån sina 
förutsättningar. 

Vi konstaterar att åk 9 sedan förra läsåret har gjort en höjning av sina kunskapsresultat, där 
motivationen hos enskilda elever har ökat för att komma in på gymnasiet. Pedagoger, 
speciallärare, specialpedagoger och resurspedagoger har på olika sätt arbetat för att få 
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eleverna godkända. Det vi ser som har bidragit till de ökade resultaten är flexverksamheten 
som elever med åtgärdsprogram har möjligheten att arbeta i ett mindre sammanhang. 
Specialpedagog/speciallärare har efter kartläggningar av enskilda elever arbetat fram 
enskilda studieplaner och utifrån det arbetat enskilt och i mindre grupp med dessa elever. 
Resurspedagogerna har varit specialpedagogerna/speciallärarna tillgängliga samtidigt som 
de resterande tid har arbetat mot klass/enskilda elever och trygghetsskapande verksamhet 
på lektioner och raster. Alla extra anpassningar som gjorts inom ramen för den ordinarie 
undervisningen har även det bidragit till en ökad måluppfyllelse. Vi kan även konstatera att 
den uppdelning i mindre grupper som gjordes i åk 9 under förra läsåret har bidragit till ökad 
måluppfyllelse då lärartätheten per elev ökade och studieron förbättrades. 

Årskurs 7–9 har även haft extrainsatt provtillfälle/omprovstid inom ramen för skoldagen 
under vt 22 i stället för som tidigare då denna möjlighet låg efter skoldagens slut. Detta har 
lett till att fler elever har utnyttjat möjligheten. 

När det gäller betygen vt 22 i årskurs 8 har vi sett ett signifikant tapp i andelen elever som 
når kunskapskrav i alla ämnen. Möjliga orsaker kan vara bristande motivation hos eleverna, 
studieklimatet i klassrum, lärarbyten, obehöriga pedagoger samt sjukfrånvaro/annan 
frånvaro både bland elever och personal. 

Att eleverna i år 7 sänkte sin merit från år 6 är inte något anmärkningsvärt då 
kunskapskraven ökar. 

Vi ser att flickor generellt presterar bättre än pojkar. Framförallt i åk 8 och 9, där skillnaden 
är markant. En av orsakerna kan vara en “anti-plugg” kultur bland många killar i åk 8 och 9. 
Vi tycker att det är svårt att avgöra hur stor påverkan utländsk bakgrund har, i åk 8 och 9 ser 
vi inte att det har någon stor påverkan alls. 

Pandemin har haft en stor påverkan på våra elever och skolans personal under 2 år. Vi ser att 
kunskapsresultaten hos eleverna har sjunkit då frånvaron hos både elever och pedagoger 
har varit hög och i vissa perioder extremt hög. Vi på skolan har i princip inte ställt in några 
lektioner trots att det har varit svårt med att få in vikarier, men givetvis fått anpassa 
undervisningen på andra sätt. Under pandemin har vi även fått ta till fjärrundervisning som 
inte kan jämföras med undervisning på plats och således även bidragit till att vissa elevers 
kunskapsresultat har påverkats. 

Skillnaden pojkar och flickor gällande meritvärde 

Flickor Pojkar P/F Totalt Utländsk bakgrund 
 

Åk 6 198,0 191,5 0,97 194,6 6 st 

Åk 7 185,2 178,9 0,97 180,9 11 st 

Åk 8 203,1 166,7 0,82 182,2 7 st 

Åk 9 220,1 171,4 0,78 193,9 4 st 
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Enkätresultat förskoleklass, grundskola och fritidshem 
 

 
 

Mätetal BINs mål Källa Resultat 

   Vt 2022 Vt 2021 Vt 2020 

Andelen elever 
som känner sig 
trygga i skolan 

Ska årligen öka 
för att 2022 vara 
minst 98 % 

 

Förvaltningsgemensam 
elevenkät, fråga 4 

 
90,03% 

 
88,13% 

 
89,13% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som känner sig 
trygga när deras 
barn är i skolan 

 
Ska årligen öka 
för att 2022 vara 
minst 98 % 

 
Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga 5 

 
 

Skola: 86,78% 
Fritids: 84% 

 
 

Skola: 100% 
Fritids: 92% 

 

 
85,73% 

Andelen elever 
som anser att 
elevrådet får 
vara med och 
påverka saker 
som är viktiga för 
eleverna på 
skolan 

 
 
 

Ska årligen öka 
för att 2022 vara 
minst 98 % 

 
 

 
Förvaltningsgemensam 
elevenkät, fråga 18 

 
 
 
 

63,63% 

 
 
 
 

74,21% 

 
 
 
 

76,95% 

Andelen elever 
som anser att 
lärarna tar 
hänsyn till 
elevernas åsikter 

 
Ska årligen åka 
för att 2022 vara 
minst 80 % 

 
 

Förvaltningsgemensam 
elevenkät, fråga 13 

 

 
70.05% 

 

 
81,57% 

 

 
79,13% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med bemötandet 
i våra skolor 

 
Ska årligen öka 
för att 2022 vara 
minst 98 % 

 
Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga 2 

 
 

Skola: 91,8% 
Fritids:94,23% 

 
 

Skola: 91,52 
Fritids: 98% 

 

 
92.3% 

 
 
 

Elevenkäten 

Siffrorna i trygghetsenkäten för F-3 har ökat något vilket är positivt, vi strävar dock mot att 
nå högre. Vi ser att vi fortfarande har några elever som inte känner sig trygga vilket vi 
behöver arbeta aktivt för att komma till rätta med. Några elever skriver att skogen är en 
otrygg plats. Två elever upplever att skogen är otrygg när det är större elever där. Inför 
kommande läsår ska vi arbeta vidare med detta tillsammans med eleverna för att se vad vi 
behöver förändra i vårt arbetssätt för att förebygga denna känsla hos eleverna. 

I F-1 ser vi att flertalet elever känner sig nöjda med att vara i skolan vilket är positivt. Vi 
upplever att eleverna ofta svarar utifrån sin dagsform, vilket kan ge ett missvisande resultat. 
Ännu fler elever känner sig glada när de ska gå ut på rast samt till matsalen. Enkäten visar att 
eleverna är som gladast när de tänker på sina kompisar. Enkäten visar att minst nöjda elever 
finns i klassrummet, där är enbart 79% elever nöjda. 

För enkäten i åk 2–3 saknar vi resultat för åk 3. 95% av eleverna trivs på vår skola, ett bra 
resultat för oss och framförallt eleverna. 87% av eleverna känner sig trygga när de går till 
skolan. Ca 85% av eleverna trivs i klassen. Det finns ingen elev som inte tycker det är bra alls 
i klassen. Majoriteten av eleverna anser att de bidrar till arbetsro. Överlag utläser vi att 
eleverna trivs i skolan och anser det vara en trygg plats att vistas på. 

Siffrorna i trygghetsenkäten för F-3 har ökat något vilket är positivt, vi strävar dock mot att 
nå högre. Vi ser att vi fortfarande har några elever som inte känner sig trygga vilket vi 
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behöver arbeta aktivt för att komma till rätta med. Några elever skriver att skogen är en 
otrygg plats. 

Enkäten visar på att 89% av eleverna i åk 4–9 trivs på skolan. Det är fler pojkar som trivs än 
tjejer. 

Enkäten visar på att 95,5% av eleverna i åk 4–9 är inte oroliga för att gå till skolan. Det är fler 
pojkar som inte är oroliga för att gå till skolan än tjejer. 

Enkäten visar att 6,45% av eleverna i åk 4–9 som blir utsatta för kränkningar, trakasseringar 
eller mobbning på skolan. Det är fler tjejer som svarar att de blir utsatta. 

Enkäten visar på att 3,87% av eleverna i åk 4–9 vet om att någon annan på skolan blir utsatt 
för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Det är fler tjejer som vet om att någon annan 
på skolan blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning. 

Enkäten visar på att 87% av eleverna i åk 4–9 kontaktar någon vuxen om de behövt hjälp. Det 
är fler tjejer som kontaktar någon vuxen om de behöver hjälp. 

På frågan om eleven behöver någon hjälp då det gäller din/dina kamraters trygghet på 
skolan? Enkäten visar att endast 2% av eleverna behöver denna hjälp. Det är fler tjejer än 
killar som svarar att de behöver hjälp. 

Vårdnadshavarenkät 

Tittar man bara på svaren på respektive fråga så kan vi se att resultatet har ökat jämfört med 
föregående år dvs. till det positiva i 11 av frågeområdena av totalt 19 områden. De områden 
där vi har mest positiva svar gäller frågor som har att göra med kontakten med skola, att 
vårdnadshavare och elever får ta del av elevens kunskapsutveckling under 
utvecklingssamtalet, att deras barn är trygga på skolan och att vårdnadshavarna känner sig 
välkomna till skolan. 

De frågeområden där vi ser att resultaten gått tillbaka eller har lägst resultat handlar om 
elevdelaktighet, möjlighet att följa sitt barns kunskapsutveckling i Haldor samt information 
för förberedelse inför utvecklingssamtal. 

Vi behöver aktivt arbeta med att få vårdnadshavarna att svara på våra enkäter så vi får ett 
brett underlag att arbeta utifrån framöver för att höja svarsfrekvensen. 

Personalenkät 

Tittar man på svaren i denna enkät så ser man på totalen att resultaten går tillbaka i flertal 
frågeområden. Personalen svarar mest positivt i frågor som gäller relationer med 
vårdnadshavare och elever medan lägst resultat berörde områden som elevdelaktighet, 
klassråd, elevråd samt vårdnadshavares delaktighet i utvecklingssamtal. 

Personalenkäten har även besvarats av personal som ej arbetar som mentorer, vilket kan ha 
påverkat resultatet. 

Skolinspektionens enkät 

Rektorerna har genomfört Skolinspektionens enkät "Skolans arbete för att säkerställa 
studiero - det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också" med eleverna 
i åk 4–9. 

Efter genomförda enkäter har rektorerna letat efter mönster för att hitta behov och problem 
som framträder. 
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De tre problemområden som framträder tydligt i elevernas svar är följande: 

• Utmaningar i ämnet 

• Elevdelaktighet 

• Studiero 

I genomgången av enkäterna så kan vi se att utav dessa tre områden så är det utmaningarna 
i klassrummet som sticker ut mest negativt tillsammans med elevdelaktigheten, medan 
studiero är det som eleverna avger mest positiva svar kring av dessa tre områden 

I analysen av enkätsvaren kan man tydligt inom alla tre områden se att pojkarna är det könet 
som anger flest positiva svar gällande utmaningar, elevdelaktighet och studiero. 

Gällande att få utmaningar i ämnet så är spannet mellan de som tycker att det stämmer helt 
eller stämmer ganska bra allt från 44% till 90% beroende på ämne. Vi kan se att ett praktiskt 
ämne avviker negativt och ett annat praktiskt ämne som eleverna generellt sett anser sig få 
mest utmaningar i. I uträkningar av ett medel så ser vi att cirka 75% av eleverna på åk 4–9 
svarar att det stämmer helt eller stämmer ganska bra med att de får utmaningar i ämnena. 

Gällande elevdelaktigheten i ämnet så är spannet mellan de som tycker att det stämmer helt 
eller stämmer ganska bra allt från 50% till 90% beroende på ämne. Vi kan se att ett praktiskt 
ämne avviker negativt och ett annat praktiskt ämne där eleverna generellt sett anser sig var 
delaktiga i undervisningen. 74% av eleverna på åk 4–9 svarar att det stämmer helt eller 
stämmer ganska bra med de får vara med och påverka sin undervisning. 

Gällande studiero i ämnet så är spannet mellan de som tycker att det stämmer helt eller 
stämmer ganska bra allt från 54% till 94% beroende på ämne. Vi kan se att ett praktiskt 
ämne avviker positivt och språkvalet är där eleverna generellt sett anser sig att studiero är 
lägst. 81% av eleverna på åk 4–9 svarar att det stämmer helt eller stämmer ganska bra med 
att de har studiero på sina lektioner. 

Tittar man enbart på svaren från årskurs 7–9 så ser vi att även här så får studiero, 
utmaningar i ämnet och elevdelaktigheten lägst resultat i enkäten. Vi kan även här se att 
pojkarna är mest positiva. 

Gällande att få utmaningar i ämnet i åk 7–9 så är spannet mellan de som tycker att det 
stämmer helt eller stämmer ganska bra allt från 59% till 94% beroende på ämne. Vi kan se 
att det inte är någon större skillnad på om det är ett teoretiskt eller praktiskt ämne som 
avviker negativt eller positivt på ett generellt sett gällande om eleverna får mest utmaningar 
i. I uträkningar av ett medel så ser vi att cirka 78% av eleverna som svarat på enkäten i åk 7–9 
svarar att det stämmer helt eller stämmer ganska bra med att de får utmaningar i ämnet. 

Källa: Skolans arbete för att säkerställa studiero (skolinspektionen.se) 
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Undervisningens kvalitet 
 

 

På fritidshemmet jobbar vi med fasta aktiviteter varje vecka för att skapa en tydlig struktur 
och för att kunna möta elevernas olika intressen för att skapa en meningsfull fritid. Vi 
använder oss av lpp för att planera och utvärdera de olika aktiviteterna vi erbjuder. Vi har 
olika temaperioder för att kunna komplettera och kompensera skolans mål. Vi erbjuder 
lustfyllda och elevstyrda aktiviteter. För att uppnå elevdemokrati på fritidshemmet använder 
vi oss av förslagslådan, förslagen läser vi en gång i veckan tillsammans med eleverna och 
utgår ifrån de förslag som inkommit vid planering av aktiviteter och inköp av material mm. 

De fasta aktiviteter vi erbjuder varje vecka är: Skapande verkstad i bildsalen. För att erbjuda 
”Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.”Lgr11. 

Idrottssalen och tema. För att erbjuda ” Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. 
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika 
väder. ”Lgr11 

Utedag med grillat till mellanmål. På våren/ sommaren går vi till vår kolonilott, annars är vi 
på gården och i den närliggande skogen för att erbjuda ”Utevistelse under olika årstider, 
samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och 
naturupplevelser.” Lgr11. 

Värdegrundsarbete, idrottssalen och tema. För att erbjuda ” Samtala, lyssna, ställa frågor 
samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska 
frågor och vardagliga händelser.”Lgr11 

Storsamling med förslagslåda och städning av fritidshemmet. För att erbjuda ”Demokratiska 
värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma 
beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.”Lgr11 

Exempel på teman fritidshemmet haft under året ut efter elevernas intressen är, bakning, 
musik, odling, pyssel, traditionsteman, fotboll mm för att erbjuda ”Skapande genom olika 
estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.” Lgr11 

Genom den tydliga årsplaneringen och strukturen som finns har fritidshemmet lyckats 
genomföra alla aktiviteter. 

På lågstadiet håller undervisningen en bra kvalitet då resultaten är bra, eleverna utvecklas, 
vårdnadshavarna är nöjda och i överlag känner sig trygga i att lämna sina elever på skolan. 
Våra avstämningsinstrument såsom Skolverkets bedömningsstöd, BRAVKOD, DLS och 
liknande visar på att eleverna gör goda framsteg i sin kunskapsutvecklings utifrån sina 
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individuella förutsättningar. Dock behöver vi vara vaksamma och ständigt utvärdera vår 
undervisning och vårt arbetssätt för att ständigt anpassa oss utifrån elevernas behov och för 
att eleverna ska nå så långt kunskapsmässigt som möjligt. 

På skolan har lektionsbesök från ledning uteblivit i stort och pedagogerna har haft svårt att 
besöka varandras klassrum och skugga varandra då pandemin satte stop för detta. 

Flera elever har kommenterat på utvecklingssamtalen att de har svårigheter med matematik 
och främst TRR. Det är en trend vi inte kände till tidigare då vi alltid har upplevt att flertalet 
av eleverna har tyckt om matematiken i en annan utsträckning än idag. Vi behöver utvärdera 
anledningen till detta och fundera över hur vi kan arbeta för att vända den här trenden. Vad i 
vår undervisning kan vi påverka så att eleverna återigen får upp intresset för matematiken 
och matematikundervisningen? 

Åk 1 har genomfört en intensivsatsning med BRAVKOD under vårterminen med goda 
resultat. Åk 2 har använt DLS material för hör- och läsförståelse, vilket visade på överlag 
goda kunskaper hos eleverna och flertalet av våra elever med annat modersmål klarade 
kravgränsen. Vi genomför även Skolverkets bedömningsstöd/kartläggningsmaterial i Svenska 
och Matematik i samtliga årskurser. Vi har några elever som ligger under kravgränsen i både 
matematik och svenska och vi behöver i arbetslaget fundera över hur vi på bästa sätt kan 
möta dessa elever och stötta dom i sin kunskapsutveckling. 

F–3 har elever som har haft mycket extra anpassningar och särskilt stöd i både klassrummet, 
med speciallärare samt liten undervisningsgrupp i lilla flexen. Flera av dessa elever har dock 
fortfarande svårt att nå målen trots allt stöd. Vi ser dock av merparten av de elever som får 
detta stöd har en bra kunskapsutveckling och att flera av dem med hjälp av detta stöd klarat 
kravgränserna i svenska och matematik. Bland annat har vi haft fem elever från åk 3 i 
matematik på lilla flexen. Samtliga eleverna har nu klarat NP i matematik. 

I övrigt arbetar F-3 mycket med extra anpassningar som dokumenteras i Haldor. Dessa 
utvärderas och vi ser över vilka som fortfarande ska gälla till nästa läsår. 

Eleverna på mellanstadiet mår i stort gott och de befinner sig i ett bra klimat. Av de elever 
som inte når målen tillmötesgår pedagogerna i den ordinarie undervisningen genom extra 
anpassningar och särskilt stöd. 

Vi ser att undervisningens kvalitet har gått ner något framförallt på grund av pandemin då 
sjukfrånvaron hos personalen varit relativt hög och vikarier har således behövts sättas in 
eller att befintliga pedagoger har fått gå in och täcka för sin kollega. Pandemin har även 
påverkat en del av eleverna på ett negativt sätt som i sin tur har bidragit till bland annat 
skoltrötthet och minskad motivation i allmänhet som således även påverkat 
kunskapsresultaten. Vi ser i resultaten att det främst är pojkar som drabbats och att 
skillnaderna mellan flickors och pojkars kunskapsresultat har ökat. 

Rektorerna har genomfört Skolinspektionens enkät "Skolans arbete för att säkerställa 
studiero - det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också" med eleverna 
i åk 4–9. 

Efter genomförda enkäter har rektorerna letat efter mönster för att hitta behov och problem 
som framträder. 

De tre problemområden som framträder tydligt i elevernas svar är följande: 

• Utmaningar i ämnet 

• Elevdelaktighet 

• Studiero 
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I våra (rektorernas) lektionsobservationer utifrån enkätresultaten av enkäten "Skolans 
arbete för att säkerställa studiero - det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig 
något också" med eleverna i åk 4–9 får vi enkätresultatet bekräftat för oss. Vi ser att 
studieron är god, medan utmaningarna och elevdelaktigheten i undervisningen är mer 
begränsad. Det är oftast pedagogen som styr allt under lektionen som eleverna ska ta till sig. 
Angående utmaningar så är det ofta elever som inte får utmaningar på sin nivå oavsett om 
det är för svårt eller lätt som även bidrar till att studieron i klassrummet påverkas negativt 
genom att man blir orolig som i sin tur bidrar till att det blir ”rörigt” i klassrummet. 
Angående genus kunde vi inte genom observationerna se att det var skillnader gällande om 
man störde studieron, inte fick utmaningar eller kände att man inte hade inflytande. Vi har 
även i vårt analysarbete haft i beaktande att det är rektorerna som kommer in och gör dessa 
observationer som i sin tur även kan påverka klassrumsmiljön just den lektionen. 

Ser man på enkäten som lärarna gjorde och kopplar frågan "Undervisningen gör våra elever 
nyfikna och de visar lust att lära mer" så svarar knappt 80% av pedagogerna att deras 
undervisning bidrar till det. 

Vi satsar mycket resurser på de tidigaste åren eleverna går i skolan då vi använder oss av ett 
tvålärarsystem oavsett gruppstorlek, allt för att eleverna ska få möjligheten till att få med sig 
så mycket som möjligt till nästa steg och detta leder förhoppningsvis till att insatserna kan 
minska ju äldre eleverna blir. Lärartätheten är således relativt hög bland de yngre eleverna. 

Vi har 2 Flexenheter, en för elever åk 2–5 och en för elever i åk 6–9. För att få tillgång till 
Flexenheten så behöver eleven ha ett aktuellt åtgärdsprogram. I utvärderingen av 
Flexenheterna ser vi att det gynnar elevens mående och kunskapsutveckling i stort. Eleverna 
som får detta särskilda stöd får det i olika utsträckning utifrån behov vilket leder till att de alltid 
har kvar sin klasstillhörighet. 

 

 

Personalens arbetsmiljö 
 
 

När vi tittar på resultatet på den kommungemensamma medarbetarenkäten som tar upp 
följande 9 områden: mening, lärande, motivation, uppskattning, förtroende, ansvar, mål, 
utvärdering och förväntan så kam man uträkna att vi som arbetsplats får ett snitt på 4 av 
maximalt 5. Det vi ser som dippar är utvärdering och motivation, det som toppar är 
förväntan, mål, förtroende och mening. (Se bilaga Folkasboskolan HME) 

Vi har mycket stöd och hjälp av varandra i arbetslagen vilket vi ser som en otroligt viktig del i 
vår arbetsmiljö. Dock är det flera som upplever att det har varit en mycket tuff vår. Det är 
flera som är trötta och känner att det har varit mycket nu på sistone. Främst i klasserna, vi 
har elever som mår dåligt av olika anledningar och det speglar av sig på vårt mående. 

Personalomsättningen på skolan har de senaste åren varit relativt låg med enstaka pedagoger 
som väljer att byta arbetsplats. Vissa lärarkategorier är svårare att rekrytera till andra och vi 
lyckades inte anställa en behörig pedagog i NO-ämnena förrän på slutet av vårterminen. Vi 
anställde en vikarie i ämnet, som tyvärr blev långtidssjukskriven och detta påverkade såklart 
eleverna gällande kvalitet på undervisningen och pedagogerna gällande arbetsbörda. 

Stora delar av läsåret har präglats av pandemin och vi som skola har som policy att inte ställa 
in några lektioner. Bristen på vikarier har gjort att ordinarie personal har fått vikariera i hög 
utsträckning som i sin tur bidragit till en högre arbetsbelastning. Personalen är generellt 
trött och utarbetad i Covidens spår. För fritidshemmet har pandemin inneburit hög 
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arbetsbelastning för personalen som varit på plats och genererat längre sjukskrivningar på 
personal. Detta till trotts har verksamheten genomfört de aktiviteter som varit planerade 
under året. 

Vårt sätt att organisera rättningen av nationella proven centralt med lärare från de olika 
skolorna i kommunen bidrar till att arbetsbelastningen för de pedagoger som är kvar på 
skolan ökar under dessa rättningsperioder då skolan oftast får avvara en pedagog i en vecka 
eller lite mer. 

Ett arbetslag har även påverkats mycket av ett personalärende som bidragit till frustration 
och irritation. Arbetslaget har fått stöd av Regionhälsan under året. 

2 av 3 arbetslag har under året varit inne i en intensiv kompetensutvecklingsinsats (SKUA). 

Vi i ledningen har fått in väldigt få anmälningar kring tillbud och olycksfall under detta läsår. 

Ventilationen som är nyinstallerad har inte fungerat som den ska, vilket har gjort att 
arbetsmiljön är under all kritik. Vissa dagar har det inte funnits någon luft alls i klassrummen 
och då har det varit svårt att bedriva undervisning. 

 
 

 

Närvaroarbete 
 

  Total frånvaro, antal elever i varje 
intervall 

 Oanmäld frånvaro, antal elever i varje 
intervall 

 
Åk 

Antal 
inskrivna 

elever 

 
10–19% 

 
20–49% 

 

Mer än 
50% 

  
10–19% 

 
20–49% 

 

Mer än 
50% 

F 31 3 1 0  0 0 0 

1 26 1 1 0  0 1 0 

2 25 4 2 0  0 0 0 

3 34 4 1 0  0 0 0 

4 25 5 0 1  0 0 0 

5 41 5 2 0  1 0 0 

6 33 1 6 0  0 0 0 

7 55 5 8 2  4 1 0 

8 42 4 8 2  1 2 1 

9 55 9 16 7  8 9 3 

Summa 367 51 65 12  24 33 4 

 
 
 

Skolan har arbetat aktivt med vår frånvarorapportering samt utgått från kommunens 
frånvarotrappa där målet är att fånga upp elever med hög frånvaro och se orsaker till 
frånvaron. Vi har lämnat in frånvarorapportering kontinuerligt vilket har gett oss en bra 
grund i vårt fortsatta närvaroarbete. Genom att regelbundet rapportera in till EHT vilka 
elever i varje klass som befinner sig i trappan och på vilket steg de är i har resulterat i att vi 
blivit mer noggranna med att följa den och detta har också ökat elevernas närvaro. 

Under pandemins restriktioner har frånvaron varit högre än normalt. Både för oss personal 
samt eleverna. Detta har påverkat verksamheten då kvaliteten i undervisningen inte varit 
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densamma, den påverkas av frånvaron på så sätt att eleverna hamnar efter och då blir 
svårigheten att anpassa så att eleven får möjligheten att komma ikapp sina klasskamrater. 

De lärare på skolan som haft planerade närvarosamtal upplever att samtalsmallarna har varit 
ett bra stöd i arbetet. Överlag ser vi en skillnad efter möten där eleverna fått högre närvaro 
efter samtalen. Vi upplever att det är bra att vi uppmärksammar och tar det på allvar att 
eleverna inte är på plats. Det är svårt med de elever som inte har skolplikt, elever som inte 
har fått permanent uppehållstillstånd. Det finns de elever som är hemma av andra 
anledningar än sjukdom och som vi arbetar med men då de inte har skolplikt blir det inga 
konsekvenser. 

På 7–9 upplever pedagogerna att det har det varit svårt med att få grepp om graden av 
frånvaro hos eleverna då vårt närvarosystem (Edwise) inte har fungerat optimalt under hela 
läsåret. Närvarosystemet har hängt sig när man skulle ha lagt in frånvaro och under flera 
veckor fungerade inte systemet alls för hela personalgruppen och även längre tid för vissa. I 
och med att frånvaroprogrammet inte fungerat, så har sms inte alltid gått hem och då har 
inte heller hemmen uppmärksammats av frånvaron. 

Under läsåret har skolan gått in i ett projekt tillsammans med socialtjänsten där man har 
anställt 2 närvarocoacher varav en arbetar mot oss. Syftet med projektet är att i tidigt 
stadium fånga upp elever som riskerar att bli frånvarande från skolan i allt större 
utsträckning. Närvarocoachens insats ska fokusera på arbete mot hemmet men insatsen är 
frivillig. Vi har skapat en rutin där närvarocoachen deltar på skolans EHT för att få till sig 
presumtiva ärenden och närvarocoachen får möjlighet att återkoppla kring de ärenden som 
den är i för tillfället. 

Arbetslagen har under vårterminen fått tid för att analysera frånvaron i mentorspar för att 
sedan rapportera detta till EHT. Detta kom till just för att vi såg att det fanns en stor andel 
elever först och främst på högstadiet vars frånvaro börjat öka oroande mycket. 
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Identifiera och precisera problem kopplade till måluppfyllelse 

Identifiera och precisera problem kopplade till resultat och måluppfyllelse 
 
 

1. Elevdelaktighet - var fjärde elev (åk 4–9) känner att de inte har någon möjlighet till att 
vara med och påverka sin undervisning. 

2. Att utmana eleven utifrån dennes kunskapsnivå - var fjärde elev tycker inte att de 
blir tillräckligt utmanade utifrån deras kunskapsnivå. 

3. Studiero - var femte elev upplever att de inte får studiero i klassrummet. 

4. Ledarskapet i klassrummet - Ovanstående punkter påverkas av ledarskapet i klassrummet. 
Ett effektivt ledarskap i klassrummet skapar goda förutsättningar för undervisning, 
utveckling och lärande. Genom att arbeta med tydlighet, trygghet och goda relationer till 
eleverna leder detta till en bra lärandemiljö och möjligheten till ökad måluppfyllelse. 

 

Analys av orsaker till varje prioriterat problem 
 

1. Elevdelaktighet och ledarskapet i klassrummet - utifrån enkätresultatet av 
Skolinspektionens enkät "Skolans arbete för att säkerställa studiero - det räcker inte att det 
är lugnt, eleverna måste lära sig något också" som rektorerna genomförde, ansåg var 
fjärde elev (åk 4–9) att de inte har någon möjlighet till att vara med och påverka sin 
undervisning. 

Gällande elevernas upplevelse av elevdelaktigheten i de olika ämnena i skolan så är spannet 
mellan dem som tycker att de är delaktiga och de som anser att de delvis är delaktiga allt 
från 50% till 90% beroende på ämne. Vi kan se att ett praktiskt ämne avviker negativt 
gällande elevdelaktighet och ett annat praktiskt ämne där eleverna generellt sett anser sig 
var delaktiga i undervisningen. 74% av eleverna på åk 4–9 anser att det stämmer helt eller 
stämmer ganska bra med de får vara med och påverka sin undervisning. 

När vi tittar på elevernas upplevelse av delaktighet i de olika ämnena för åk 7–9 så är 
spannet mellan dem som tycker att det stämmer helt eller stämmer allt från 59% till 92% 
beroende på ämne. Ett teoretiskt ämne avviker negativt i svaren, medan det är ett praktiskt 
och ett teoretiskt ämne som väldigt högt resultat. Cirka 78% av eleverna svarar att det 
stämmer helt eller stämmer ganska bra med de får vara med och påverka sin undervisning. 

Vi kan konstatera att det procentuellt är fler pojkar än flickor som känner att de är delaktiga 
och kan påverka undervisningen. 

Ett effektivt ledarskap i klassrummet skapar goda förutsättningar för undervisning, 
utveckling och lärande. Genom att arbeta med tydlighet, trygghet och goda relationer till 
eleverna leder detta till en bra lärandemiljö och möjligheten till ökad måluppfyllelse. 

I granskningen av Skolinspektionens enkät "Skolans arbete för att säkerställa studiero - det 
räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också" som rektorerna 
genomförde, kan vi se att resultatet är kopplat till personerna som leder undervisningen i 
klassrummet. Vissa ämnen har flera pedagoger i samma ämne och där ser vi att svaren skiljer 
sig åt mellan pedagogerna. Detta visar att det inte är ämnet som styr graden av delaktighet, 
utmaningar och studiero utan det är den enskilde pedagogen. 

Orsaker till problemen: 

Individnivå – elevernas förutsättningar - Det lever kvar kulturer och föreställningar hos 
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eleverna att de inte kan eller ska vara med och påverka sin utbildning, det är läraren som 
styr. Eleverna blir passiva när undervisningen blir allt för ensidig och detta kan leda till att 
eleverna gör något annat som till exempel störa studiero, själv bli passiva. När 
undervisningen är ensidig då är det pedagogen som bestämt sättet att undervisa. 

Processnivå – Eleverna får inte vara med och utvärdera undervisningen tillräckligt ofta, 
medan pedagogerna oftare utvärderar sin egna undervisning. Detta leder till att 
elevperspektivet hamnar i skymundan och pedagogens egna utvärdering får således ej 
samma betydelse då man utelämnar eleverna. Utvärderingarna ska sedan ligga till grund för 
pedagogernas nästa planering i ämnet med den elevgruppen. 

Strukturnivå – Ledningen har av förklarliga skäl (pandemi, ensam rektor ht 21) inte kunnat 
vara ute i verksamheten i den utsträckning som behövts för att få upp ögonen för detta. Vi 
ser på arbetet med elevdelaktighet som en viktig del i pedagogens uppdrag då forskning 
visar att elever känner tillfredsställelse till skolan när de är delaktiga. Under året har 
pedagogerna fått gå in och vikariera mycket för varandra utifrån att ledningen har bestämt 
att inga lektioner ska ställas in oavsett orsak, vilket har inneburit att viktig planeringstid inom 
den arbetsplatsförlagda tiden har minskat under pandemin. Denna tid hade kunnat används 
till att planera utifrån utvärderingar med eleverna. Vi ser även att för enskilda elever så har 
ledarskapet i klassrummet flyttats från pedagogen till det digitala hjälpmedlet som de 
använder sig av i klassrummet. Förvaltningen har satsat oerhörda resurser på 
digitaliseringen, vi ser att detta inte gagnar alla i klassrummet. Skolans personal är även inne 
i en stor kompetensutvecklingsinsats mot Skolverket kring nyanländas lärande, där 
pedagogerna under läsåret gått en utbildning i SKUA (Språk och 
KunskapsUtvecklandeArbetssätt) mot Karlstad universitet, vilket har bidragit till 
pedagogernas ork och minskat möjligheten till ex. samplanering, mentorsdiskussioner med 
mera 

2. Att utmana eleven utifrån dennes kunskapsnivå - var fjärde elev tycker inte att de blir 
tillräckligt utmanade utifrån deras kunskapsnivå. Utifrån enkätresultatet av 
Skolinspektionens enkät "Skolans arbete för att säkerställa studiero - det räcker inte att det 
är lugnt, eleverna måste lära sig något också" som rektorerna genomförde, visar resultatet 
att cirka 75% av eleverna på åk 4–9 svarar att det stämmer helt eller stämmer ganska bra 
med att de får utmaningar i ämnena. Detta gör att var fjärde elev inte får utmaningar utifrån 
den nivån som de befinner sig på. Alla elever ska ges möjligheter till att utvecklas utifrån sina 
förutsättningar oavsett om man är hög- eller lågpresterande i skolan. Viktigt att vi inte ser på 
eleverna som en homogen grupp utan att undervisningen måste ta hänsyn till individernas behov. Får 
inte högpresterande utmaningar på sin nivå så riskerar det till att dessa elever tappar 
studiemotivation som i sin tur bidrar till lägre måluppfyllelse. 

Individnivå – I de samtal vi haft med elever så kommer det fram att de inte får tillräckligt 
med utmaningar på sin nivå men då är det oftast utifrån att uppgifterna de ska göra på 
lektionerna är för svåra eller för omfattande. Detta visar att anpassningar som eleven har 
inte är de rätta eller att pedagogen inte har anpassat alls för eleven ifråga. Pandemin har 
även det i viss del bidragit till att utmaningar för eleverna har uteblivit dels utifrån att 
enskilda elevers närvaro i skolan har påverkats negativt och att pedagogernas möjlighet till 
samplanering och arbete med anpassningar har begränsats då de har täckt upp för varandra 
på grund av frånvaro hos personalen. 

Processnivå – Det är oftast pedagogen som styr allt under lektionen som eleverna ska ta till 
sig. Angående utmaningar så är det ofta elever som inte får utmaningar på sin nivå oavsett 
om det är för svårt eller lätt som även bidrar till att studieron i klassrummet påverkas 
negativt genom att man blir orolig som i sin tur bidrar till att det blir ”rörigt” i klassrummet. 
Pandemin har även påverkat processnivån negativt utifrån frånvaro hos både elever och 
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pedagoger har periodvis varit relativt hög. Frånvaron har bidragit till att pedagogernas 
planeringstid på arbetsplatsen har minskat utifrån att de har fått täcka upp för sina kollegor 
detta har även bidragit till att möjligheten till samplanering har minskat. Detta har således 
bidragit till att den individuella planeringen för enskilda elever har minskat. Elevfrånvaron 
har påverkat pedagogernas lektionsplaneringar i hög grad då många pedagoger tycker att 
undervisningen fick "startas om" då elever hela tiden kommit och gått till skolan utifrån 
pandemin. 

Strukturnivå – Alla skolors elevunderlag påverkar möjligheten till hur man kan organisera 
och fördela resurser i skolan. Grundförutsättningarna utifrån elevantalet på Folkasboskolan 
bidrar till vissa utmaningar skolans organisation utifrån undervisningstid med mera 

Under året har vi även kommit fram till att vi i stor del fokuserar på de elever som har svårt 
att nå minst godkända betyg, de högpresterande eleverna hamnar i skuggan. Detta gäller i 
alla forum där eleverna diskuteras så som arbetslag, elevhälsan, ledningsgrupp med mera 
Om dessa elever inte står med på agendan i ledningsgruppen eller i elevhälsan så kommer 
de inte heller att tas upp i arbetslagen eller i planeringen hos den enskilde pedagogen. 

3. Studiero - Trygghet och studiero är faktorer som påverkar elevernas möjlighet till 
måluppfyllelse, andra faktorer är ledarskapet i klassrummet, elevdelaktighet och det 
förebyggande värdegrundsarbetet på skolan. Våra senaste mätningar visar att var femte 
elev upplever att de inte får studiero i klassrummet och således påverkas dessa elever 
möjlighet till högre måluppfyllelse. 

Individnivå – Studieron i klassrummet påverkas mycket av hur tydligt allt är för den enskilde 
eleven utifrån dess förutsättningar och behov. Alla elever måste förstå lektionens innehåll 
utifrån deras erfarenheter och därför måste undervisningen anpassas med den enskilda 
eleven i centrum. Viktigt med varierande undervisning med tydliga instruktioner där 
eleverna vet vad som förväntas av dem. Utifrån flera orsaker kan vi se att strukturen kring 
hur vi på skolan arbetar kring enskilda elevers anpassningar har i vissa fall brustit vilket 
resulterat i att studieron i klassrummet försämrats. 

Processnivå – Det ofta elever som inte får utmaningar på sin nivå oavsett om det är för svårt 
eller lätt som även bidrar till att studieron i klassrummet påverkas negativt genom att man 
blir orolig som i sin tur bidrar till att det blir ”rörigt” i klassrummet. Pandemin har även 
påverkat processnivån negativt utifrån frånvaro hos både elever och pedagoger har periodvis 
varit relativt hög. Frånvaron har bidragit till att pedagogernas planeringstid på arbetsplatsen 
har minskat utifrån att de har fått täcka upp för sina kollegor detta har även bidragit till att 
möjligheten till samplanering har minskat. Detta har således bidragit till att den individuella 
planeringen för enskilda elever har minskat. Elevfrånvaron har påverkat pedagogernas 
lektionsplaneringar i hög grad då många pedagoger tycker att undervisningen fick "startas 
om" då elever hela tiden kommit och gått till skolan utifrån pandemin. 

Strukturnivå – organisation/resurser (personal och materiella), styrning och ledning på olika 
nivåer, mål och planer. 

Vi ser att pedagogernas höga arbetsbelastning under året utifrån pandemin och 
kompetensutvecklingsinsatser har påverkat deras möjligheter till arbeta och planera 
kollegialt. I detta ingår även att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet och då främst 
gällande uppföljningar av olika slag som till exempel gällande det gemensamma arbetet 
kring studiero. Det finns även andra processer som exempelvis elevers individuella behov av 
stödinsatser, klassindelning, personalbesättning, schemaläggning som kontinuerligt måste 
utvärderas för att öka studieron i klassrummen. 
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Identifierade utvecklingsområden och planerade insatser 
 

 

1. Elevdelaktighet och ledarskapet i klassrummet ska öka. 

- Undervisningsprocessen, en kommungemensam mall har tagits fram och som vi ska arbeta 
utifrån till hösten för att sedan utvärdera vecka 44. Syftet med detta är att öka 
likvärdigheten inom skolan och mellan skolorna i kommunen. (Bilaga) 

- SKUA, vi kommer att ha Katerina Kuksa kopplad mot oss som SKUA-utvecklare och hon 
kommer att ha ett nära samarbete med våra lärledare och ledning kring utvecklingsarbetet 
gällande den stora kompetensutveckling som pedagogerna har genomfört. Arbetslagen skall 
dock äga arbetet och kontinuerligt följa upp arbetet. Arbetet med SKUA kommer även att tas 
upp i enskilda medarbetarsamtal och genom auskultationer av rektorerna med efterföljande 
diskussioner. 

- Jonas Nilsson (Den förtroendefulla pedagogen och ledarskapet i klassrummet.) 

"Jag är en lärare i svenska och idrott som arbetat inom yrket i 21 år. Just nu verkar jag på 
högstadiet, men tidigare har jag även undervisat F-6. 2015 började jag delta i den offentliga 
skoldebatten och 2020 skrev jag boken Handbok i klassrumsledarskap tillsammans med 
universitetslektorn Martin Karlberg. Vi två har även fått äran att skriva ett 
utbildningsmaterial om ledarskap för Skolverket under 2021. 

Under min föreläsning kommer jag att tala om vad du kan göra som pedagogisk ledare i 
olika situationer. Jag ger exempelvis konkreta verktyg för att vara tydlig, visa sig trovärdig 
och för att skapa goda relationer med eleverna. Alla metoder jag tar upp har stöd i forskning 
och beprövad erfarenhet. 

Workshopen består av diskussioner kring olika, svåra situationer som kan uppstå under en 
skoldag samt hur man kan agera för att förebygga och hantera dem. De olika praktikfallen 
och frågorna kopplade till dem är väl utprövade. Grupperna samtalar i cirka 20 minuter och 
sedan förflyttar de sig rent fysiskt till ett nytt ställe där de ska diskutera om ett nytt ämne." 

Ledningsgruppen kommer även att ta del av hans bok för att se hur man kan fortsätta 
arbetet i arbetslagen. 

- Likvärdig skolstart kommer att genomföras de 2 första skolveckorna och därefter 
utvärderas inför kommande skolstart. Vissa av punkterna kommer man att arbeta 
kontinuerligt med under hela läsåret. 

- Ovanstående kommer att följas upp via: medarbetarenkät, medarbetarsamtal, 
klassrumsobservationer, elevsamtal, Skolinspektionens enkät "Skolans arbete för att 
säkerställa studiero - det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också", 
kommungemensamma enkäten för elever. 

2. Att utmana eleven utifrån dennes kunskapsnivå 

- Undervisningsprocessen, en kommungemensam mall har tagits fram och som vi ska arbeta 
utifrån till hösten för att sedan utvärdera vecka 44. Syftet med detta är att öka 
likvärdigheten inom skolan och mellan skolorna i kommunen. 

- SKUA, vi kommer att ha Katerina Kuksa kopplad mot oss som SKUA-utvecklare och hon 
kommer att ha ett nära samarbete med våra lärledare och ledning kring utvecklingsarbetet 
gällande den stora kompetensutveckling som pedagogerna har genomfört. Arbetslagen skall 
dock äga arbetet och kontinuerligt följa upp arbetet. Arbetet med SKUA kommer även att tas 
upp i enskilda medarbetarsamtal och genom auskultationer av rektorerna med efterföljande 
diskussioner. 
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- Prognoser gällande måluppfyllelse skall genomföras minst 2 gånger per termin för att hitta 
de elever som riskerar att inte nå målen i ett tidigt skede samtidigt som man ser över vad det 
är som gör att man riskerar att inte nå målen. I det här arbetet ska man också se över vilka 
elever som behöver större utmaningar för att ta kliv i sin utveckling. Arbetet med 
prognoserna kommer att utvärderas vid terminsavslutningarna. 

Ovanstående kommer att följas upp via: medarbetarenkät, medarbetarsamtal, 
klassrumsobservationer, elevsamtal, Skolinspektionens enkät "Skolans arbete för att 
säkerställa studiero - det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också", 
kommungemensamma enkäten för elever. 

3. Studiero 

- Undervisningsprocessen, en kommungemensam mall har tagits fram och som vi ska arbeta 
utifrån till hösten för att sedan utvärdera vecka 44. Syftet med detta är att öka 
likvärdigheten inom skolan och mellan skolorna i kommunen. 

- Likvärdig skolstart, kommer att genomföras de 2 första skolveckorna och därefter 
utvärderas inför kommande skolstart. Vissa av punkterna kommer man att arbeta 
kontinuerligt med under hela läsåret. 

- TORA och arbete med vår vision. Pedagogerna och eleverna kommer vid terminsstart att 
arbeta aktivt med vårt värdeord TORA (Trygghet, Omtanke, Respekt, Ansvar). Vi kommer 
under hösten att fokusera på trygghet och omtanke. Eleverna och pedagogerna kommer till 
en början att med workshops kring detta för att sedan tillsammans med eleverna fortsätta 
arbetet under läsåret. Detta kommer att utvärderas i december 2022 och juni 2023. Det ska 
vara en punkt på arbetslagens, ledningsgruppens och elevhälsans dagordningar. 

Vi ser redan idag att Trygghetsteamet behöver mer tid tillsammans för att kunna jobba med 
det förebyggande och främjande arbetet i större utsträckning. De pedagoger som till hösten 
kommer att arbeta i Trygghetsteamet kommer att få tid till detta i sitt schema samtidigt som 
vi även planerar in tid för längre träffar för gruppen under KUT-dagar. 

Vi har påbörjat ett visionsarbete på skolan där vårt ledord; TORA (Trygghet, Omtanke, 
Respekt och Ansvar) kommer att genomsyra allt arbete vi gör i skolan oavsett konstellation. 
Arbetet med visionen kommer att ske kollegialt på skolan så att visionen ägs av oss och ska 
således bli skolans ”hjärta”. Förslaget på Vision kommer pedagogerna att få ta del av vid 
terminsstarten för att sedan komma med synpunkter kring den för att sedan komma fram till 
ett upplägg på hur man ska arbeta med den med eleverna utifrån ålder. Arbetet kring 
visionen kommer att följas upp vid terminsavslutningarna. 

- Workshops, under höstterminen kommer pedagogerna och eleverna att genomföra 
workshops där syftet är att få en samsyn och förståelse kring nedanstående begreppet och 
arbetsområden. 

• Studiero, vad betyder ordet studiero för eleven och pedagogen? Vi måste 
tillsammans komma överens om vad studiero betyder för oss. Vi måste ha en samsyn 
så att vi förstår varandra när vi diskuterar studiero. 

• Konsekvenstrappa, syftet med detta är att förtydliga den och öka förståelsen kring 
den. Konsekvenstrappan kommer under kommande läsår även att diskuteras och 
arbetas med i skolans olika elevråd, föräldraråd och på föräldramöten. 

• Ordningsregler, syftet med detta är att förtydliga dem och öka förståelsen kring dem. 
Ordningsreglerna kommer under kommande läsåret att diskuteras och arbetas med i 
skolans olika elevråd, föräldraråd och på föräldramöten. 

• Trygghet och omtanke (Första två bokstäverna i TORA 
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- Mentorstid, vi kommer att schemalägga 10 minuter varje morgon för klasserna på åk 7–9 
tillsammans med sina mentorer för att "checka in" eleverna för skoldagen. 

- Mentorsuppdragets uppdrag kommer arbetslagen arbeta med vid terminsstart för att 
förtydliga och samtidigt öka likvärdigheten för eleverna. 

Ovanstående kommer att följas upp via: medarbetarenkät, medarbetarsamtal, 
klassrumsobservationer, trygghetsenkät, elevsamtal, Skolinspektionens enkät "Skolans 
arbete för att säkerställa studiero - det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig 
något också", kommungemensamma enkäten för elever. 
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Bilaga 1 

Lista över planer som kompletterar kvalitetsplanen 
Barn- och elevhälsoplan 

Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning 

IT-planen 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Åtgärdsplan för nyanländas lärande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Likvärdig start för elever 

Hej, 

För att alla elever ska få en likvärdig start och likvärdig information tänker vi att ha ett gemensamt 

upplägg för veckorna 33-34.  

Under dessa 2 veckor tänker vi att fokus på undervisningen ska ligga på innehållet i läroplanen och 

att vi då jobbar extra mycket med värdegrunden för att lägga en bra grund för skolårets fortsatta 

arbete.   

Under vecka 33 och 34 finns det några obligatoriska inslag som alla ska följa, sedan är det fritt för er 

klasslärare och mentorer att fylla dagarna med bra innehåll.  

Vi vill att det arbete ni ska utföra under dessa 2 veckor ska utgå ifrån våra värdeord TORA, med fokus 

på T= TRYGGHET och O = OMTANKE.  Dessa två bokstäver ska ni sedan fortsätta jobba med resten av 

terminen för att avslutningsvis skicka in en sammanfattning hur ni har jobbat med dessa områden.  

Någon gång under veckan när det passar er planering vill vi att ni visar presentationsfilm av EHT, 

trygghetsteamet, ledningsgruppen, personal som jobbar på vår flexenheter, vår cafévärdinna och 

vilka våra resurser är.  

Vecka 33 

Torsdag 18:e augusti: LÄSÅRSSTART 

Obligatoriska inslag: 

• Gemensam samling på stora skolgården. Rektorerna hälsar alla elever och personal

välkomna.

• Glass kommer att finnas att hämta i matsalen och kan ges till eleverna under dagen när det

passar respektive klass.

• Presentera skolans VISION och våra värdeord TORA. Berätta att denna termin ska vi arbeta

mest från de två första bokstäverna T = TRYGGHET och OMTANKE.

• Workshop; Trygghet och Omtanke.

1) Prata i helgrupp vad ledorden TORA betyder för klassen.  Vad betyder orden för

eleverna? Skriv förslagen på tavlan.

2) Fokusera nu enskilt på alla bokstäver. Skriv upp dem på tavlan och låt eleverna få tala om

vad orden betyder för dem och hur man visar det för sina klasskompisar. Utgå från SE,

HÖRA, KÄNNA OCH GÖRA.

Ex. Trygghet 

Det här vill vi ha mer av i vår klass/skola för att få en tryggare skolmiljö 

SE HÖRA KÄNNA GÖRA 

”Se mer av att vi 
ställer upp för sina 
kompisar” 

”Höra att vi 
uppmuntrar varandra” 

Känna att vi är bra och 
schyssta kompisar” 

Vara en snäll kompis 
och bry sig om 
varandra” 

Bilaga 2



 

Fredag 19:e augusti: Ordningsregler och konsekvenstrappa 

Obligatoriska inslag:  

• Workshop: Studiero (se bifogad fil). 

• Jobba/revidera våra ordningsregler. 

• Gå igenom och diskutera vår konsekvenstrappa med eleverna.  

Klassen går tillsammans igenom ordningsreglerna kopplade till respektive ledord med utgångspunkt i 

följande frågeställningar:  

1) Har ni några förslag på ordningsregler som behöver ändras, tas bort och/eller läggas till? 

2) Finns det ordningsregler som vi, i den här klassen, behöver arbeta extra mycket med?  

3) Hur kan våra ordningsregler hjälpa oss att lära oss mer (studiero), känna oss trygga och 

trivas på skolan?  

Sammanfatta klassens diskussion om ordningsregler så kortfattat som möjligt och skicka till 

utvecklingsledarna.  

Vecka 34 

Måndag 22:e augusti 

Obligatoriska inslag:  

1) Börja med att titta på en valfri film om elevråd som passar er elevgrupp.  

2) Alla elever får en lapp där man skriver sitt namn och ett ja eller nej om man vill vara med i 

elevrådet.  

3) Läraren samlar in alla lappar och sorterar ut de som vill vara med i elevrådet och som inte 

deltagit tidigare år.  

Meddela namnen till biträdande rektor elever i åk F-6  Pia och till Jarmo för elever i åk 7-9. Vi 

kommer sedan kalla representanterna till läsårets första elevråd för att påbörja läsårets arbete 

där fokus även för elevrådet är att jobba med värdeorden trygghet och omtanke.  

Tisdag 23:e augusti 

Obligatoriska inslag: 

• Gå igenom skolans brandrutiner och visa mötesplats vid ev. brand eller brandövning. 

Onsdag 24:e-Fredag 26:e augusti 

Under dessa dagar ansvarar respektive mentor/klasslärare/arbetslag för sina elever för innehållet.  

Torsdag och fredag är inte brytdagar, det innebär att lärarna ansvarar för upplägg av lektioner enligt 

schema, men med fokus på våra värdeord.  

Vi önskar att ni lägger mest fokus på värdeorden T= TRYGGET och O = OMTANKE när ni gör era 

planeringar för att lägga en trygg grund för det fortsatta arbetet. 

Efter dessa 2 veckor vill vi gärna att ni skickar in en kort sammanfattning ( till utvecklingsledarna) vad 

ni jobbat med under dessa två veckor och hur ni tänker ert fortsatta arbete i arbetslagen kring våra 

värdeord under ht-22.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lärarnas rutiner för undervisningsprocessen Åk 4-9

Pedagogisk 

planering (PP) 

Du skriver en PP för att strukturera 
undervisningen för dig själv och göra 
den tydlig för elever och föräldrar. 
Du sätter fokus på Lgr 22 i ditt t arbete. 
Då kan du utvärdera både elevernas 
kunskaper samt din egen 
undervisning. Glöm inte bort 
möjligheten att göra PP med 
eleverna. I planeringen utgår du från 
ämnets syfte och centrala innehåll. 
En PP har en tydlig rubrik som 
beskriver ett arbetsområde/kapitel 
/moment och är tidsbestämt.

• Du skriver dina PP i Haldor

med ett språk som elever

förstår och där de

involveras.

• Du tydliggör vad som ska

bedömas och varför

(koppla till läroplansmål,

kunskapskrav och centralt

innehåll).

• Du tydliggör hur de ska

bedömas och skapar utifrån

detta uppgifter (välj olika

former av bedömning).

• Varje avslutad PP utvärderas

tillsammans med eleverna (tex

enkät, diskussion) och

resultatet återkopplas till

eleverna och ligger till grund

för nästa PP.

Formativ bedömning 
Du gör löpande formativa 

bedömningar för att stimulera 

elevens fortsatta utveckling. Du 

använder bedömningarna för att 

reflektera över och utvärdera 

resultatet av din egen undervisning. 

Du arbetar med formativa 

bedömningar muntligen med 

eleverna på lektionerna och 

skriftligen (se nedan) genom att 

beskriva: 

• Vad eleven kan

• Vad eleven behöver/kan

utveckla 

• Hur du som lärare/vi som 

skola   kan ge stöd 

Du skriver och publicerar löpande i 

Haldor vilket innebär: 

• När du vill eller behöver ge

eleven feedback.

• När du behöver skriva för att

själv ha koll och i efterhand
kunna visa vad du/ni har gjort.

• I samband med att eleverna

avslutat arbetet med en

pedagogisk planering.

• Alltid inför utvecklingssamtal

för att hålla processen levande 

för elever och föräldrar. 

Bedömningar mot 

kunskapskrav 

Du gör bedömningar utifrån dina PP i 
Haldor. Du gör bedömningarna för att 
samla underlag inför 
betygssättning/omdömen. 

Efter varje avslutad PP gör du en 

bedömning till varje elev. Där finns 

även möjlighet att lämna en individuell 

feedback till eleven. 

Resultatkonferens 
Varje ämneslärare sammanfattar det 
aktuella kunskapsläget för eleverna i sina 
grupper. 

Åk 4-6: Resultaten fylls i 

trafikljusunderlaget minst 2 ggr/läsår i 

teams på respektive skola som underlag 

för resultatkonferens. Du markerar om 

eleven når mer än en godtagbar 

kunskapsnivå ( D-A) / når en godtagbar 

kunskapsnivå (E) / riskerar att inte nå en 

godtagbar kunskapsnivå/ når ännu inte en 

godtagbar kunskapsnivå. 

Om eleven är röd- eller gulmarkerad anger du 

även vilka extra anpassningar som görs. 

Observera att extra anpassningar dokumenteras 

och utvärderas löpande i Haldor där även 

vårdnadshavare och elever kan ta del. 

• 
• Åk 7-9: omdöme sätts i omdömesmatrisen 

i Haldor inför resultatkonferens och 

utvecklingssamtal.  Dessutom görs och 

publiceras bedömningar löpande under 

hela terminen i Haldor. 

Omdömesblankett
Under fliken omdömen ligger dina 

ämnesgrupper, gå in i respektive 

grupp, klicka på visa/skriv 

omdömen för varje elev och gör 

en samlad bedömning under 

rubrik sätt omdöme en gång per 

läsår. 

• Du markerar om eleven når mer än 

en godtagbar kunskapsnivå ( D-A) / 

når en godtagbar kunskapsnivå (E) / når 

ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.

• 

Betygsättning 
Vid betygsättning (åk 6-9) använder 

du dig av den sammanvägda 

bedömningen. Du använder all 
tillgänglig information (såväl formell 

som informell dokumentation) om 

elevens kunskaper och utvärderar dem 
i förhållande till kunskapskraven. 

Betygen sätts i Edwise vid 

terminernas slut. 

Utvecklingssamtal och 
framåtsyftande planering 
Elev och vårdnadshavare ska ha ett 

utvecklingssamtal med skolan varje 

termin. Samtalet handlar om både 

kunskapsutveckling och social utveckling i 

förhållande till läroplan, kursplan och 

kunskapskrav. Samtalet ska fokusera på 

hur skolan kan stödja och stimulera 

elevens utveckling och ge elev och 

vårdnadshavare möjlighet att påverka och 

ta ansvar för skolgången. 

Samtalen dokumenteras i en IUP 

(Individuell utvecklingsplan). För åk 6-9 

beslutar respektive rektor om IUP ska 

skrivas. IUP:n är framåtsyftande och gör 

att vi på skolan, eleven och föräldrarna får 

en samlad bild av utvecklingsområden och 

de åtgärder skolan ska vidta för att stötta 

eleven. IUP:n följs upp vid nästkommande 

samtal. Hur gick det? Var är vi? Hur gör vi? 

Vart ska vi? 

Om eleven inte når en godtagbar kunskapsnivå 

anger du även vilka extra anpassningar som görs. 

Observera att extra anpassningar dokumenteras 

och utvärderas löpande i Haldor där även 

vårdnadshavare och elever kan ta del. 

Elevledda utvecklingssamtal 

Vissa skolor genomför elevledda 

utvecklingssamtal, där eleverna själva 

håller i samtalen tillsammans med 

vårdnadshavare och ges möjlighet 

att samtala med flera undervisande 

pedagoger. 

Eleverna ges tid i skolan att förbereda 

samtalen och gå igenom bedömningar och 

formativ återkoppling. I dialog med 

undervisande pedagog. Den 

framåtsyftande planeringen dokumenteras 

i avsett dokument (tex. IUP). 
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Vision Folkasboskolan

Folkasboskolans ledord, TORA =Trygghet, omtanke, respekt, 

ansvar ska ligga till grund för vårt dagliga arbete på skolan och 

vår vision. Vi arbetar utifrån en helhetssyn där ledorden TORA 

och trygghetscirkeln visar oss riktningen i vårt dagliga arbete på 

skolan.  

Vi utgår ifrån våra ledord när vi sätter våra mål, och de visar vår 

riktning. Vi ser hela verksamheten som en helhet där ledorden 

ska gå som en röd tråd genom alla delar av verksamheten, från 

förskoleklass till åk 9 och i fritidshemmet.  

Vår vision är en skola där alla elever får lyckas och lära sig nya 

saker. På Folkasboskolan ska alla elever bli positivt 

uppmärksammade och känna stimulans, stöd och framtidstro. 

Alla elever ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna 

förutsättningar.  

Gemensamt bygger vi våra elevers framtid genom att visa ett 

gemensamt ansvar och engagemang där alla elever är allas 

ansvar.  

Tillsammans skapar vi arbetsro för att främja ett lärande där vi 

har positiva förväntningar på elevernas kunskapsutveckling.  Vi 

arbetar för att eleverna ska bli trygga individer med mod att 

möta sin framtid. Tillsammans utmanar vi våra elever att nå 

högre mål och har en tro på att eleven alltid kan ta ett steg till.  

Vi arbetar för att skapa en trivsam atmosfär där det är nära till 

glädje och skratt. Vi delar med oss av våra motgångar och 
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Datum 

2022-08-30 
Sida 

2(2) 

framgångar så att det kan ske en positiv utveckling. Vi vågar att 

prova nytt i ett tillåtande klimat. 

Elever som lämnar Folkasboskolan vill vi ska ha utvecklats till 

självständiga individer med förmåga att ta eget ansvar för sin 

framtid.  
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