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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 

Cirka 2 mil utanför Hallsbergs tätort ligger Vretstorp med ca 900 invånare. Det är ett litet 

samhälle där alla känner alla och det finns närhet till det mesta. Skolan ligger centralt i 

samhället men med närhet till skog och andra grönområden. Fredriksbergskolan är en F–6 

skola med ca 160 elever. Skolans upptagningsområde är tätorten Vretstorp samt intilliggande 

landsbygd. Majoriteten av familjerna bor i villa. Det finns ett asylboende på orten och ett fåtal 

hyreshus. 

Skolans rektor är även rektor för Östansjö skola. På skolan arbetar förskollärare, 

grundskollärare samt lärare i fritidshem, totalt 25 stycken. På Fredriksbergskolan arbetar vi 

utifrån våra behörigheter. Det innebär att man som lärare ansvarar för ett eller flera ämnen 

och undervisar i olika klasser. Det finns tre arbetslag på skolan: arbetslag F–3, 4–6 och 

Fritidshemmet. Det finns två fritidsavdelningar på skolan, Blomman och Biet med ca 90 

inskrivna elever. På Blomman finns de äldre eleverna och på Biet de yngre. 

Skolan och fritidshemmets lokaler har under läsåret varit otillräckliga utifrån antalet elever 

och elevernas behov av stöd. Skolan har ingen egen matsal vilket innebär att eleverna äter 

frukost och mellanmål på fritidsavdelning eller i sina klassrum. I årskurserna 1–3 är det stora 

grupper med flera elever i varje grupp som har behov av extra stöd eller ett mindre 

sammanhang. I de lokaler som finns på skolan är det svårt att tillgodose alla elevers behov då 

mindre rum eller grupprum inte finns att tillgå. Även studiehandledningen är svår att 

organisera då det saknas avskilda rum. Musikundervisningen bedrivs i en intilliggande lokal 

som förvaltningen hyr av idrottsföreningen. 

Enligt förvaltningens resursfördelningssystem har skolan tilldelats 16,86 tjänst samt 

fritidsverksamheten 4,20 tjänst. Den grundläggande tjänstefördelningen under hösten låg över 

den tilldelade tjänstefördelningen med 2,5 tjänst. En av dessa pedagoger går den 

Arbetsintegrerade lärarutbildningen. 0,8 tjänst bekostades med extra BIBASS. Den 

grundläggande tjänstefördelningen visade sig inte vara tillräcklig för att täcka elevernas behov 

av stöd. Under läsåret har därför resursförstärknings gjorts på med ytterligare 3 

resurspedagoger. 

Nytt för detta läsår är att skolan har varit organiserad i två arbetslag för lärare och ett för 

fritids. Tidigare var alla lärare organiserade i ett arbetslag. 

Fritidsarbetslaget bestod under hösten av 6 personer. En av dem har lärarutbildning, en är 

utbildad danspedagog och med lång erfarenhet av pedagogiskt arbete. Övriga pedagoger har 

ej pedagogisk utbildning men erfarenhet av arbete i fritidshem. 

Skolan har haft en specialpedagog på 60% under hösten. Under vårterminen har 

specialpedagogen gått in som biträdande rektor på 50% på skolan, vilket har inneburit att hon 

endast arbetat 40% som specialpedagog på skolan och 10% på Östansjö skola. Kurator har 

arbetat 60% på skolan men del av denna tid har förlagts på kommungemensamma projekt. 

Från maj har skolan inte haft någon kurator men en ny kurator är rekryterad. Skolans 

elevhälsoteam har träffats1 timme varannan vecka i EHT där alla elevhälsoprofessioner ingår. 

En gång varannan vecka har delar av elevhälsan träffats på ET tillsammans med speciallärare 

för att planera beslutade insatser från EHT. 

Det finns två lärare som arbetar som förstelärare på 10 % vardera. En av dem arbetar med och 

organiserar kommunens NTA-arbete. Den andra är en av kommunens matematikutvecklare 

med ytterligare en nedsättning på 10% för uppdraget. 

Skolans rektor ansvarar både för Fredriksbergskolan och Östansjö skola. Under läsåret har 

rektor fördelat sin tid på skolorna med att vara på plats på varannan vecka på vardera skola. 

Som en förstärkning av skolans ledning har två av skolans lärare arbetat 20% vardera som 

utvecklingsledare för hela enheten. Rektor, specialpedagog/biträdande rektor och 
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utvecklingsledare bildar tillsammans skolans ledningsgrupp för utvecklingsfrågor. Rektor har 

under detta läsår genomfört det andra året på rektorsutbildningen och i och med det arbetat 

80% och studerat 20%. Rektors 20% nedsättning i tjänst har fördelats på skolornas 

utvecklingsledare och för Fredriksbergskolan innebär detta att 10% av rektors arbete har lagts 

på skolans utvecklingsledare, 5% vardera under höstterminen. Under vårterminen har detta 

istället tilldelats biträdande rektor. 

Skolans lärararbetslag har arbetslagstid 1 tim/vecka samt skolgemensam pedagogisk tid 1 

tim/vecka. Fritidsarbetslaget har haft 2 tim/vecka gemensam planeringstid där en del av tiden 

har ägnats åt fritidshemmets insats i Nyanländas lärande kring rastaktiviteter. 

APT hålls fyra gånger per termin och de föregås av en pedagogisk konferens på 1 timme där 

all personal deltar. 

Skolan har ett MåBra-team där biträdande rektor, kurator, lärare och representant från fritids 

deltar. De har träffats en gång i veckan och arbetat med skolans plan mot diskriminering och 

kränkande behandling. Det vill säga skolans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete 

mot all form av diskriminering och kränkande behandling. 

Elevhälsan som består av rektor, speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, 

skolpsykolog och utvecklingsledare. Vid några tillfällen under terminen har skolan tillgång 

till den centrala elevhälsan, där bland annat IKT-pedagog och språk- och talpedagog ingår. 

Elevhälsan är ett stöd för pedagogerna men arbetar också med elevinriktade insatser samt 

förebyggande och främjande elevhälsoarbete. 
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Resultat 

Uppföljning av föregående kvalitetsredovisning och 

verksamhetsplan 

Värdegrund 

Ett prioriterat mål under läsåret har varit att utveckla skolans värdegrundsarbete. Hela skolan 

har introducerat och arbetet med materialet "Bråka smartare". Alla klasser har arbetat med 

materialet men i olika hög utsträckning beroende på frånvaro hos pedagoger. Fritidshemmet 

har också arbetet med materialet. Märkbart resultat är att elever har börjat använda begreppen 

som är kopplat till materialet. Pedagoger upplever att elever har använt sig av 

konfliktlösningsstrategier som de fått genom arbetet med "Bråka smartare". Utvärderingen av 

arbetet visar att arbetet behöver fortgå och utvecklas mer under nästa läsår då det inte är fullt 

implementerat i alla klasser och hos alla elever. 

Under året har skolan organiserat så att all fritidspersonal varit rastvärdar under lunchrasten 

och då genomfört planerade och stimulerande rastaktiviteter för alla elever. Det har under 

vissa dagar varit svårt att få till en rastaktivitet på grund av personalfrånvaro. Många 

aktiviteter har introducerats av fritidspedagogerna och det har medfört att fler elever kommer 

igång med en aktivitet. Ett exempel är att en fritidspedagog haft “gagaskola” med varje klass. 

Detta fick många elever att börja spela Gagaboll, framförallt var det fler flickor som började 

spela. Elever har uttryckt att de uppskattar rastaktiviteterna och att de önskar fler aktiviteter. 

Pedagogerna upplever att det varit färre konflikter som behövts utredas efter rasten och att de 

på så sätt snabbare kan komma igång med lektionerna. Konflikter som uppstått har utretts av 

fritidspedagogerna under rasten. Under nästa läsår behöver fritidspedagoger komma igång 

mer med att anmäla kränkningar i Draftit. Under läsåret har mentorer istället gjort 

anmälningarna och fritidspedagogerna endast gjort anmälningar kring kränkningar som skett 

under fritidstiden. 

Under läsåret har ett mål varit att arbeta med begreppet Respekt för att få en trygg 

lärandemiljö. Skolans trivselregler har satts upp i varje klassrum och har under läsåret utgått 

från de tre R:en: Respektera dig själv, Respektera andra och Respektera egendom. Dessa 

begrepp har tagits upp till diskussion och arbetats med vid alla klassers klassråd varje vecka 

och begreppet respekt används frekvent. Skolans trivselregler aktualiseras regelbundet. 

Delaktighet och Inflytande 

Ytterligare mål för läsåret har varit att arbeta med att öka elevernas delaktighet och inflytande 

över undervisningen. 

Alla klasser har haft som mål att varje vecka diskutera begreppet inflytande för att skapa en 

medvetenhet hos eleverna kring vad inflytande innebär. En insats var från början att anordna 

temadagar utifrån elevernas önskemål, detta har delvis kunnat genomföras på grund av 

pandemins restriktioner. Elevrådet har haft inflytande och delaktighet som en punkt på 

dagordningen, då elevrådsrepresentanterna fått möjlighet att lyfta vad de olika klasserna har 

lyft kring begreppen. Arbetet med elevens val har under året utvecklats för att öka elevernas 

valmöjligheter. I undervisningen har pedagogerna arbetat för att ge eleverna möjlighet till att 

ha inflytande över arbetssätt och redovisningsformer. 

Kunskaper 

Skolan har under läsåret haft ett prioriterat mål kring att utveckla undervisningen med fokus 

framförallt på matematik och svenska/SVA. 

Matematik- I åk F–3 har matematiklärarna följt materialet TRR. De har också kompletterat 

med eget material. Genomgående har pedagogerna nämnt att det ibland varit svårt att behålla 
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elevernas fokus under så lång tid som behövs till klassrumsdiskussionerna. Pedagogerna 

upplever att eleverna inte fått chans att öva på skriftliga räknemetoder i den utsträckning de 

behövt. 

I åk 4–6 har en av kommunens matematikutvecklare undervisat alla klasser utifrån materialet 

Singma som bygger på Singaporemodellen. Materialet är omfattande och arbetstakten 

behöver vara hög för att hinna med allt centralt innehåll. Flera elever i har behov att repetera 

de grundläggande delarna innan de går vidare och flera elever behöver få chansen att fördjupa 

sig. För att nå ett bra resultat behöver därför grupperna delas vissa lektioner för att kunna 

erbjuda en undervisning som möter elevernas behov. På grund av stor personalfrånvaro har 

detta ej gått att genomföra. 

I åk 4 så når 5 elever ej godtagbara kunskaper. Två av dessa har så stor frånvaro att de ej 

kunnat genomföra alla delar i undervisningen. Läxhjälp ar erbjudits men ej utnyttjats. De tre 

övriga har stora brister i sin taluppfattning och ej befäst räknemetoderna. Dessa elever har 

åtgärdsprogram och träffar speciallärare regelbundet. Eleverna arbetar med tydliggörande 

pedagogik och har anpassningar i materialet. Eleverna har ej helt befäst alla delar men 

materialet är uppbyggt enligt spiralprincipen, vilket innebär att alla moment återkommer i 

årskursen efter. Varje vecka görs en veckokoll i matteappen över de viktigaste delarna och 

utifrån det resultatet planeras nästkommande veckas arbete både på grupp och individnivå. 

I åk 6 så är det en elev som inte når betyget E. Eleven har åtgärdsprogram och träffar 

speciallärare regelbundet. Eleven har svårt att strukturera sitt arbete vilket kan bero på elevens 

läs och skrivsvårigheter. Fokus har varit på att stärka taluppfattningen och befästa 

räknemetoderna. En rad extra anpassningar har gjorts och eleven har utvecklats väl. Dock ej 

tillräckligt för att nå betyget E. 

Svenska/SVA- De lärare som undervisar i svenska undervisar samtidigt i SVA. Vi har försökt 

stärka upp SVA-undervisningen i åk 4–6 genom att lärare från åk 1–3 varit resurs den sista 

timmen när de yngre eleverna slutat. Detta har varit väldigt bra men ej tillräckligt för att 

tillgodose behoven av strukturerad SVA-undervisning. Mot slutet av vårterminen 2022 har 

även extra resurs i SVA satts in i åk 4 för att stärka upp. Det har ej varit tillräckligt för att 

möta behovet i den gruppen, då gruppen har en relativt stor spridning av kunskaperna i 

Svenska. 

Skolans specialpedagog har arbetat med att introducera hjälpmedel till elever med dyslexi och 

läs- och skrivsvårigheter. De system som framförallt har använts är Legimus, Inläsningstjänst 

samt Yal-till text. Effekten av uppläst litteratur och läromedel bidrar till större möjligheter, 

inkludering och delaktighet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Uppläsningstjänst bidrar 

också i sin tur till ökad förmåga för självständigt arbete. Specialpedagog har också arbetat 

fram en lathund över fler möjligheter att använda Ipaden som ett komplement för läsning och 

skrivning. Tal-till text bidrar till elever utökade förmågor att utveckla sina texter. Uppläst text 

via nätet bidrar till ökad tillgång för att inhämta kunskap, liksom att tala in text för att söka 

fakta. 

SKUA 

Under läsåret har alla pedagoger F–6 på Fredriksberg skola utbildats inom SKUA. Det språk-

och kunskapsutvecklande utbildningen har genomförts genom Karlstads Universitet. 

Utbildningen gavs genom fjärrträffar, litteraturläsning, verksamhetsförlagda uppgifter och 

diskussioner i våra arbetslagsmöten. Genom att utbildas i ett språk-och kunskapsutvecklande 

arbetssätt i studiehandledning har personalen introducerats i ett "interkulturellt 

förhållningssätt". Vårt mål som vi delar med hela kommunen är att skolan ska väva in 

kunskapen om SKUA och använda det i vår dagliga undervisning i alla ämnen. 

Årets kunskapsresultat i siffror 
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Mätetal Mål Källa Resultat 

   Juni 2022 Juni 2021 Juni 2020 

Andel elever i 
förskoleklass som 
når samtliga 
avstämningspunkt
er i 
kartläggningsmate
rialet Hitta 
matematiken 

Ska årligen 
öka 

Skolverkets obl. 
kartläggningsmate
rial Hitta 
matematiken 

91,3% 52 % 87,5% 

Andel elever som 
kan läsa när de 
lämnar skolår 1 

Ska årligen 
öka 

Omdömen i 
Haldor 92,59 % 100 % 100% 

Resultaten i 
nationella proven 
för åk 3, 6 och 9 i 
matematik. För åk 
3 anges andel 
elever som når 
kravnivån inom 
samtliga delprov. 
För åk 6 och 9 
anges andel 
elever som når 
provbetyg A-E. 

Ska årligen 
öka 

Nationella prov 

Åk 3 38,5% 
Åk 6 93,33 % 

Åk 3 78,6% 
Åk 6 87,5 % 

Åk 3 52,9% 
Åk 6 94,44 % 

Meritpoängen i åk 
6-9 

Ska årligen 
öka 

 
213,2 poäng 198,6poäng 199,2 poäng 

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

Ska årligen 
öka 

 

66,66% 75% 61,11% 

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

Ska årligen 
öka 

 

66,67 %   

I åk 1 har alla elever utom två kommit igång med läsningen, samma elever riskerar att inte nå 

kunskapskraven i matematik. Några elever har precis kommit gång med läsningen och flera 

elever har arbetat upp ett flyt i läsningen och läser längre texter. 

I åk 2 är det endast två elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i alla ämnen. Flera 

elever i gruppen har sociala svårigheter. 

I åk 3 har 23,1 % av eleverna endast missat godkänd nivå på ett av delproven i NP matematik. 

Störst antal elever har missat godkänd nivå på delprov F, där majoriteten av uppgifterna 

handlade om uppställning/skriftliga räknemetoder. Detta område har inte funnits med i 

tillräckligt stor mängd i TRR:s temaområden. 

I åk 4 har det under året kommit flera nyanlända elever. Dessa elever har haft olika svårt att 

komma in i gruppen socialt och de har kommit olika långt i sin utveckling i svenska språket. 

Under året har en resursförstärkning gjorts i klassen för att bättre kunna möta dessa elever. 

Flera av dem har visat på en godkänd nivå inom matematiken och engelskan men är ännu inte 

godkända i SVA. 

I åk 5 har det funnits planering för extra resurs för klassen men det har dock på grund av 

personalfrånvaro och omorganisering inte kunnat genomföras under hela läsåret. En läsinsats 

har genomförts under våren och den har gett en god effekt för flera elever. 

I åk 6 har flera elever haft behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Flera elever i klassen 
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har under året gjort en stor progression inom flera ämnen. Flera elever har därmed nått 

betygsnivå E eller högre under vårterminen gentemot höstterminen. I gruppen är det två 

elever som har en högre meritpoäng. Jämfört med tidigare två år så ser vi i år en ökning av 

meritpoängen. 

  

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 

84,13% 87,5% 89,85% 

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 

79,17% 89,83% 81,13% 

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 

79,37% 76,39% 79,71% 

Andelen elever 
som anser att 
lärarna tar 
hänsyn till 
elevernas 
åsikter 

Ska årligen 
åka för att 
2022 vara 
minst 80 % 

Förvaltningsgemensam 
elevenkät, fråga 13 

80,95% 80,56% 82,61% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med 
bemötandet i 
våra skolor 

Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga 2 

79,17% 84,75% 77,36% 

Andelen elever som känner sig trygga i skolan samt andelen vårdnadshavare som känner sig 

trygga när deras barn är i skolan, har under de senaste åren minskat. Resultatet på skolans 

egna trygghetsenkät i år visar att 89,17 % av eleverna känner sig trygga under skoltid. Denna 

enkät hade högre svarsfrekvens än den kommungemensamma enkäten, vilket gör att det 

resultatet visar en mer rättvis bild. Trots att skolans egna trygghetsenkät visade att högre andel 

elever känner sig trygga så är det för många elever som inte känner sig trygga. Andelen 

vårdnadshavare som känner sig trygga då deras barn är i skolan samt andelen som är nöjda 

med bemötandet från skolan har under läsåret minskat gentemot förra läsåret. I några grupper 

har det under läsåret skett kränkningar som skolans MåBra- team har arbetat med att utreda, 

åtgärda och följa upp. Majoriteten av kränkningarna har varit fysiska men det har även 

förekommit verbala kränkningar. Skolans MåBra-team har under året haft svårt att få en 

kontinuitet i sitt arbete på grund av mycket personalfrånvaro. Hela skolan har under läsåret 

arbetat med trygghetsarbete genom "Bråka smartare" och kommer hålla i och fördjupa detta 

arbete även under nästa läsår för att öka elevernas och vårdnadshavarnas känsla av trygghet. 

Andelen elever som upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter är 81% vilket är i enlighet 

med kommunens mål. Vi behöver fortsätta arbeta med att involvera och medvetandegöra 
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eleverna i undervisningen. Under året har elevrådsarbetet försvårats på grund av pandemin 

men i slutet av läsåret kunde "elevråds-dagen" genomföras. Elevrådet planerade denna dag 

upp samarbetsövningar/gruppaktiviteter som genomfördes i åldersblandade grupper. 

  

Undervisningens kvalitet 

Vi har aktivt arbetat med att utveckla elevernas tilltro till sin egen förmåga. Detta har skett 

genom att vi tillsammans i lärarkollegiet läst och diskuterat delar av Nottingham (2017) 

Utmaningsmodellen: ge dina elever rätt motstånd och stöttning genom lärandegropen. 

"Lärandegropen" har sedan introducerats i alla skolans klasser och en bild på "lärandegropen" 

har satts upp i varje klassrum. På bilden av "lärandegropen" så är ser man hur lärandet kan 

delas in i olika faser. Våra elever har tagit till sig modellen och är aktiva i diskussioner om 

vilken fas de bedömer sig vara på. Vi bedömer att begreppet “lärandegropen” är ett välkänt 

begrepp bland skolans personal och elever. Vi ser att det gynnar elevernas självförtroende och 

motivation till skolarbetet. Arbetet med att implementera "lärandegropen" har inte fått fullt 

genomslag i alla klasser eller hos alla elever och därför behöver vi fortsätta hålla i detta arbete 

under nästa läsår. 

Under året har arbetslagen arbetat med utvalda delar ur Wallberg (2019) Lektionsdesign – en 

handbok. Boken tar upp begreppet differentierad undervisning vilket innebär att du som 

pedagog tar hänsyn till elevernas förutsättningar redan på det inledande planeringsstadiet. 

Fokus har varit att förändra lärmiljön på ett sådant sätt så att alla elever känner sin plats i 

klassrummet och i undervisningen. En stor del av detta arbete har skett på våra konferenser 

som varit kopplade till trafikljusen. Vi har kollegialt diskuterat framgångsfaktorer och i de fall 

vi behövt sökt handledning av skolpsykolog. Vi vill fortsätta utveckla detta arbete då vi ser att 

det är avgörande för att elevernas vilja att delta i undervisningen. 

Vid en pedagogisk konferens under vårterminen, där hela skolans personal deltog, 

diskuterades undervisningskvalitet. Diskussionsfrågan var: Vad är en god undervisning för 

dig? I diskussionerna framkom att det är viktigt med samsyn i kollegiet kring vad god 

undervisning är. Kollegiet var överens om flera punkter om vad de ansåg vara en kvalitativ 

undervisning. De ansåg att det är viktigt att undervisningen ska kännas meningsfull för 

eleverna och att eleverna känner eller förstår att de lär sig och är nöjda med sin prestation. 

Kollegiet var eniga om att det finns tydlighet i undervisningen. Att undervisningen är 

välplanerad utifrån syfte och läroplansmål. Kollegiet framhöll även att det är av stor vikt att 

undervisningen och lärmiljön är differentierad för att möta alla elever på deras nivå eller 

utifrån deras utmaningar. 

I det yngre åldrarna åk F-3 är det större elevgrupper samt flera elever i varje klass som har 

behov av flera extra anpassningar eller särskilt stöd för att skoldagen ska fungera. I åk 4–6 är 

elevgrupperna något mindre men det är flera i elever i varje klass som har behov av flera extra 

anpassningar eller särskilt stöd för att skoldagen ska fungera. 

Tidiga stödinsatser och särskild bedömning utifrån läsa-, skriva och räknagarantin: Vid vår 

analys av läsåret har vi sett att det är viktigt att tidigt fånga upp elever utifrån kunskapsresultat 

med fokus på insatser för att främja utveckling för att läsa, skriva och räkna. Vår ambition är 

att möta dessa elever med olika insatser från både lärare och speciallärare. Arbetet har dock 

möjliggjorts genom att stärka svenska och matematiklektionerna med fler undervisande lärare 

för att kunna arbeta i mindre elevgrupper samt enskilt stöd. Det som bromsat arbetet under 

läsåret är personalbortfall under pandemin samt det ökade behovet hos elevgruppen utifrån 

trygghetsarbetet och övriga behov (medicinskt/socialt). Specialpedagog och speciallärare ses 

varje vecka för att diskutera läget på skolan och de aktuella stödinsatser som planeras. 

Insatserna utvärderas tillsammans med elevhälsa och undervisande lärare. 
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Extra anpassningar och särskilt stöd: Fredriksberg skola har utgått från Hallsbergs kommuns 

ärendegång där anpassningar dokumenteras och utvärderas. Elever i eventuellt behov av 

särskilt stöd kartläggs av undervisande lärare som också ansöker om utredning via systemet. 

Särskilt stöd innebär förstärkt vuxenstöd för elev i behov, enskilt stöd över längre tid, arbete i 

liten grupp över längre tid eller anpassad studiegång. Vid extra studiehandledning över längre 

tid betraktas detta också som särskilt stöd. Samtliga stödinsatser utvärderas löpande genom 

läsåret. Vi ser att vi behöver stärka upp kunskapen över ärendegången samt att tidigt rikta 

insatser till elever. Våra trafikljus möjliggör detta arbete genom att vi fångar upp resultat och 

elevgrupper där vi sedan riktar insatser utifrån de behov vi ser. 

Storlek och lämplig gruppsammansättning i fritidshemmet: Fritidshemmet har liksom skolan 

lämnat ett andra år från en pandemi. Detta har påverkat verksamheten genom personalbortfall 

på både skoltid och fritidshemstiden. Ny personal har tillkommit och nya rutiner har skapats. 

From våren 2022 tillkom också Sara Davidsson som biträdande rektor med särskilt ansvar för 

fritidshemmet på skolan. Vi behöver se vad vi har för behov och intressen i den elevgrupp 

som vi möter på vårt fritidshem. När vi ser på den elevgrupp och de behov som finns på 

Fredriksbergskolan kan vi också se att det främsta arbetet har utgått från TRYGGHET att 

eleverna ska känna att fritidshemmet är en trygg plats samt att fritidshemmet är en plats att 

utvecklas och trivas på. Mycket tid, engagemang och frustration har krävts då det gäller 

elevgrupper utifrån konflikthantering, språkbruk, omsorg om material samt fysiska angrepp 

mot andra elever. Det har krävt mycket tålamod och samtal omkring hur vi ska hantera olika 

situationer och det har stundtals varit krävande för personalen på fritidshemmet. Begreppet 

”trygghet” går därefter som en röd tråd i våra utvecklingsområden. Vi har sett att det är en 

stor grupp av elever inskrivna på fritidshemmet (90 st). Vi har också stärkt upp 

fritidshemmets personal. Det finns idag 3 personal på varje avdelning. Möjligheten finns 

också att dela in fritidshemmet i olika elevgrupper efter behov och intressen. 

Personalens arbetsmiljö 

Detta läsår har varit påfrestande för personalen på grund av pandemin. Dels har det varit 

mycket personalfrånvaro och dels har man inte fått träffas fysiskt på möten eller i arbetsrum 

eller personalrum. Det har varit svårt att få vikarier att täcka all frånvaro och då har 

personalen behövt täcka upp för kollegor. I början av vårterminen var det högst frånvaro hos 

personalen och samtidigt var det även omöjligt att få tag i vikarier som kunde arbeta. Det 

innebar att de som var på plats fick täcka upp för sina kollegor samt hitta speciallösningar för 

att se till så att eleverna fick undervisning. Frånvaron tillsammans med brist på fysiska möten 

har bidragit till att personalen känts sig extra slitna under slutet av vårterminen. 

På medarbetarsamtal har det framkommit att några pedagoger upplever att det är en tuff 

arbetssituation i vissa grupper då flera elever i gruppen har stora svårigheter att fungera 

socialt och befinna sig i klassrummet. Några pedagoger har under året upplevt att de haft en 

hög arbetsbelastning på grund av omfattande kommunikation med vårdnadshavare. 

Fritids har via medarbetarsamtal diskuterat sin arbetsmiljö. Hög belastning har främst visats 

genom hög personalfrånvaro där fritids fått täcka upp under skoltid med knapp handledning 

och planering omkring vad de ska göra. Arbetet som ofta utgår från att vara förstärkt 

vuxenstöd i grupp har också visat sig som problematisk då de ofta saknat tid med 

undervisande pedagoger och ofta fått arbeta enskilt med elever som inte fungerat i 

klassrummet. Vi har mött utmaningar omkring elever genom handledning av skolpsykolog 

vid bestämda tillfällen. En biträdande rektor tillsattes med ansvar för fritids vid vårterminens 

start. Arbetet har därefter startats omkring att stärka upp rutiner och måluppfyllelse i 

fritidshemmet. Utmaningar har setts genom att fritidshemmet delvis tappat sin struktur då har 

bytts ut under höstterminen. Det var då två pedagoger som gick i pension. 

Personalomsättningen har påverkat arbetsmiljön och elevgruppen. Sammantaget är 
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sammanhållningen inom den nya personalgruppen god. Under våren har sjukfrånvaron 

minskat och medarbetare har också delgett att de har en ökad trivsel för både skolans och 

fritidshemmets arbete. Det finns höga ambitioner om att stärka samverkan med skolans 

personal för att öka trivsel och en god arbetsmiljö. 

Under läsåret har ett tiotal tillbud inkommit som exempelvis har handlat om att personal blivit 

slagna, sparkade på eller bitna av elev, glasögon har gått sönder samt en elev som hotat 

personal och andra elever med en kniv. 

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 22 0 0 0     

1 27 7 10 1     

2 28 7 4 2     

3 26 6 9 2     

4 17 9 1 0     

5 22 8 2 2     

6 15 5 6 1     

7         

8         

9         

Summa 157 42 32 8     

Under pandemin har pedagogerna haft svårt att följa rutinen och uppföljningen av 

frånvaroarbetet, dels utifrån att det varit hög frånvaro hos många elever på grund av covid-19 

men också på grund av hög arbetsbelastning på grund av hög personalfrånvaro. Det har varit 

en högre frånvaro hos fler elever under detta läsår. Det finns en rutin med att en ansvarig 

kollar närvaron i alla klasser varje morgon. Är inte en elev frånvaroanmäld kontaktar skolan 

hemmet. Arbetslagen har i uppdrag av ledning att följa upp frånvaron då sammanställning 

skickas från förvaltningen. Arbetslaget kollar upp om frånvaron är oroande eller om det har 

förklarliga skäl till exempel med lång sjukdomstid. All oroande frånvaro ska rapporteras till 

ledning samt att mentor ska följa kommunens gemensamma närvarorutin. 

Elevhälsan upplever att de under detta läsår sent fått kännedom om elever med hög frånvaro. 

Vilket har inneburit att elevhälsan har kommit in sent i arbetet då steg 1–3 inte följts av alla 

pedagoger. Elevhälsan har fått ta en stor del av arbetet och kallat vårdnadshavare på möten, 

lyssnat in eleverna och kartlagt dem genom skolvardagspaketet som ett underlag till beslut om 

åtgärder. 

Den höga elevfrånvaron hos många elever på grund av pandemin har påverkat verksamheten 

genom att det skapar mer arbete för mentorer. Genom att de ska föra samtal med elev, samtal 

med hem till vårdnadshavare samt möten med vårdnadshavare tillsammans med elevhälsa. 

Pedagoger flaggar för att de inte hinner utföra alla steg i rutinen för ökad skolnärvaro. 

Elevhälsan har tät kontakt med familj, samt med elev. De gör hembesök vid behov, följer upp 

insatta åtgärder och lyssnar in eleven. Särskilda stödbehov har satts in i form av anpassad 

studiegång för några elever med hög frånvaro. Det särskilda stödet utvärderas och revideras 

vid behov. 
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Under de första KUT-dagarna i augusti gick elevhälsan igenom rutinen kring närvaroarbetet 

med all personal. Under läsåret har pedagoger behövts påminnas om rutinen. Under nästa 

läsår behöver rutinen implementeras mer så att mentorer följer rutinen så att gången i ärendet 

ska bli rätt. 

I två av skolans frånvaroärenden har en av kommunens närvarocoach kopplats in under slutet 

av våren. 
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Identifiera och precisera problem kopplade till måluppfyllelse 

Identifiera och precisera problem kopplade till resultat och 

måluppfyllelse 

Utmanande arbetsmiljö - elevernas och personalens  

I klasserna i de yngre åldrarna är det många elever med behov av extra anpassningar eller 

särskilt stöd. Flera elever har utmanande och utåtagerande beteende som kräver ett förstärkt 

vuxenstöd. Flertalet fysiska och verbala kränkningar har skett under läsåret. Det har under 

läsåret inkommit ett tiotal tillbud kopplade till elever som är utåtagerande gentemot personal. 

Behov av att höja undervisningskvalitén 

Skolan lyckas inte fullt ut att möta alla elevers behov av stöd så att alla elever når målen. Vi 

ser att elever som redan i förskoleklass eller åk 1 hade svårigheter i exempelvis läs- och skriv 

även har lägre måluppfyllelse i åk 6. Ett behov finns av fler och tidigare insatser samt en ökad 

differentiering i undervisningen. 

Elevernas tro på sin egna förmåga behöver öka. 

Lärmiljön är inte fullt ut anpassad efter alla elevers olika behov. Ett stort behov finns av ett 

mindre sammanhang. 

Minskad trygghet 

Den kommungemensamma elevenkäten samt vårdnadshavarenkäten visar på att tryggheten på 

skolan har minskat under detta läsår. Språkbruket hos eleverna har under året blivit grövre och 

flertalet verbala kränkningar har förekommit. Trygghetsarbetet med "Bråka smartare" är inte 

helt implementerat i alla klasser. 
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Analys av orsaker till varje prioriterat problem 

Utmanande arbetsmiljö - elevernas och personalens 

Observationer, samtal med pedagoger, elever och vårdnadshavare gjorda av rektor och 

elevhälsan visar på att flera elever har svårt i det sociala sammanhanget samt att skolan inte 

lyckas möta alla elevers behov av stöd fullt ut. Det förebyggande och främjande arbetet som 

elevhälsan tillsammans med pedagogerna har genomfört under året har gett ett visst resultat. 

Flera av eleverna som i början av läsåret visade på svårigheter i det sociala samspelet har nu 

bättre "verktyg" och förutsättningar för att lyckas bättre i samspelet med andra. Dock kvarstår 

behoven av stöd för dessa elever så att de fortsatt ska eller ha möjlighet att klara av det sociala 

samspelet. 

Det är stora utmaningar i den fysiska miljön att kunna tillgodose alla elevers behov. Det är 

brist på grupprum så ett stort antal elever behöver undervisas i samma lokal. Klasstorleken i 

de yngre åldrarna ligger runt 25–30 elever. Detta är inte gynnsamt för elever med behov av 

mindre sammanhang och begränsade intryck. Pedagogerna upplever att det är svårt att klara 

av att möta alla elevers behov både pedagogiskt och socialt i den nuvarande fysiska miljön. Vi 

behöver se över hur vi ännu bättre kan anpassa de lokaler vi har samt undervisningen för att få 

en mer tillgänglig och inkluderande lärmiljö. Stöd för detta utvecklingsarbete kommer vi ta 

från SKR:s Olika är normen-Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan. 

Pedagoger, elever, vårdnadshavare samt ledning upplever att elevernas språkbruk har blivit 

sämre under året. Det används fler och grövre ord av fler elever och det har under året skett 

flera verbala kränkningar vilket inte är acceptabelt. Nästa läsår kommer vi i detta 

utvecklingsarbete ta stöd från Mohr & Wedberg (2017) En bok om maktspråk, tilltal och 

språkbruk: och att arbeta med olika metoder i barn- och ungdomsgrupper. 

 

Behov av att höja undervisningskvalitén  

Vid analys av betygen åk 6 framkommer det att de elever som redan i förskoleklassen och 

under lågstadiet hade svårigheter har lägre betyg i slutet av åk 6. Det är dock några av dessa 

elever som har ökat sina resultat. Under läsåret har flera elever i åk 4-6 haft 

speciallärarinsatser vilket har gjort att speciallärare inte har haft möjlighet att arbeta med alla 

elever i de yngre åldrarna som är i behov av exempelvis extra lästräning. Vi behöver arbeta 

mer och intensivare med tidiga insatser så att fler elever har bättre förutsättningar att lyckas. 

Vi behöver utgå utifrån förskoleklassens kartläggning och sätta in extra stöd. Det är av stor 

vikt att de vi ser i åk 1 som har svårigheter att lära sig läsa får extra stöd av speciallärare för 

att komma igång med läsningen. 

Arbetet med att differentiera undervisningen har under läsåret utvecklats till viss del och har 

gett ett visst resultat men arbetet behöver hållas i, förfinas och förbättras för att alla elever ska 

nå ännu högre måluppfyllelse. I flera klasser finns flera elever med behov av flera extra 

anpassningar. I vissa klasser finns färre extra anpassningar då pedagogerna arbetar mer med 

ledning och stimulans på gruppnivå och i dessa grupper lyckas pedagogerna bättre att möta 

elevernas olika behov. Vi kommer fortsatt ta stöd i detta arbete i Wallberg (2019) 

Lektionsdesign – en handbok samt av SKR:s Olika är normen-Att skapa inkluderande 

lärmiljöer i skolan. 

Pedagoger upplever att många elever har svårt att tro på sin egna förmåga att kunna lära. De 

behöver utveckla sin "grit" för att komma längre. Många elever "ger upp" lätt och har svårt att 

anstränga sig för att lära. Arbetet med James Nottinghams "Lärandegrop" har gett flera elever 

en större förståelse för sitt ansvar i lärandet och att det kräver ansträngning från dem själva för 

att de ska lära sig. Det är dock ett fortsatt behov av att arbeta vidare med att utveckla alla 

elevers tro på den egna förmågan med hjälp av "Lärandegropen". 
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Minskad trygghet 

Under läsåret har flera kränkningar skett framförallt i de yngre åldrarna. De flesta kränkningar 

har varit av fysisk karaktär. En orsak vi ser till att flera av dessa har skett beror på att det är ett 

stort antal elever i klasserna och att det i dessa klasser finns flera elever med behov av extra 

stöd i sitt sociala samspel. Mentorer samt extra resurspersonal som satts in i grupperna, har 

fått handledning av elevhälsan i hur de ska bemöta och arbeta med eleverna som har 

svårigheter i sitt sociala samspel. Handledningen har under året gett pedagogerna fler verktyg 

för att bemöta eleverna. Eleverna har under året utvecklat sin sociala förmåga men dock 

förekommer fortsatt fysiska kränkningar. Pedagogerna behöver fortsatt stöd och handledning 

av elevhälsan i bemötandet av dessa elever. Det finns ett behov av att utbilda pedagoger i 

lågaffektivt bemötande samt ett förebyggande arbete med CPS-samtal, Collaborative 

Proactive Solutions (Ross Greene). Stöd i detta arbete finner vi i Greene (2016) Vilse i skolan. 

Under detta år med pandemi har inte skolgemensamma aktiviteter kunnat genomföras i så hög 

utsträckning som varit önskvärt för att skapa en trygghet och gemenskap på skolan. Under 

nästa läsår behöver värdegrundsaktiviteter i åldersblandade grupper genomföras regelbundet 

för att skapa en gemenskap och en ökad trygghet. 

Arbetet med "Bråka smartare" behöver fortgå och fördjupas under nästa läsår då det efter 

detta läsår inte är helt implementerat i alla grupper. En orsak till bristande implementering är 

den höga personalfrånvaron under året har gjort att arbetet inte kunnat genomföras 

kontinuerligt i alla klasser och i fritidshemmet. 
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Identifierade utvecklingsområden och planerade insatser 

  

Utifrån identifierade problemområden har vi tillsammans i kollegiet kommit fram till tre 

skolgemensamma utvecklingsområden. 

• Arbetsmiljö - elever och personal 

• Undervisningskvalitet 

• Värdegrund och Trygghet 

Under en av höstterminens KUT-dagar kommer arbetslagen utifrån varje utvecklingsområde 

upprätta arbetsplaner. Fortsatt planering och utvärdering av de planerade insatserna kommer 

ske veckovis på Arbetslagsmöten och Pedagogisk tid samt under Pedagogiska konferenser i 

samband med APT en gång i månaden. 

Under nästa läsår kommer arbetet med de olika insatserna intensifieras genom fokusområden 

som pågår under några veckor. Det kan komma att variera i hur länge vi har de olika 

fokusområden beroende på område. Exempel är utifrån det identifierade utvecklingsområdet 

arbetsmiljö att alla jobbar med att fokusera på att hälsa på alla ett par veckor i början av 

höstterminen för att det sedan ska bli ett invant mönster. 

Under läsåret kommer rektor samt elevhälsa genomföra lektionsobservationer för som 

underlag för att utvärdering av undervisningskvalitet och arbetsmiljö. För att se resultatet av 

arbetet med ökad en bättre arbetsmiljö och ökad trygghet kommer skolans egna 

trygghetsenkät samt den kommungemensamma elev- och vårdnadshavarenkäten användas 

som underlag. 

Insatser - Arbetsmiljö  

1. Vi behöver aktualisera trivselregler i skolan och matsalen. Aktualisera regler kring 

Ipad. Aktualisera skolans förväntansdokument med personal, elever och 

vårdnadshavare. 

2. Språkbruk – Alla behöver agera/markera direkt då ett icke önskvärt språkbruk används 

och vara konsekventa i att markera. Förekomst ska dokumenteras och kommuniceras 

med hemmet. Vi behöver engagera vårdnadshavare i detta arbetet. 

3. Samsyn - Vi behöver skapa en samsyn i hela kollegiet i både förhållningssätt, teori och 

praktik. 

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete – Utveckla och arbeta med arbetsmiljön mer 

systematiskt på APT, elevråd, klassråd och i upprättande av tillbudsrapporter. 

Arbetsmiljön kommer följas upp på varje APT samt vid lektionsbesök genomförda av rektor 

och elevhälsa samt medarbetarsamtal. Resultatet av arbetet med arbetsmiljön kan utläsas i 

kommungemensamma elev- och vårdnadshavarenkät samt skolans egna trygghetsenkät samt 

medarbetarenkäten. 

Insatser - Undervisningskvalitet  

1. Tillgänglig och inkluderande lärmiljö – Fortsätta arbeta med att differentiera 

undervisningen med stöd av Wallberg (2019) Lektionsdesign – en handbok samt 

SKR:s Olika är normen-Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan. Flera elever 

behöver ha individuella scheman med inplanerade raster och pauser.  

2. Motivation till skolarbete - Fortsätta arbetet med Lärandegropen i alla klasser, det ska 

vara ett aktivt arbete. Bild på lärandegropen ska finns uppsatt i alla klassrum och 

korridorer. Arbeta med att utveckla elevernas "grit" och arbeta för att eleverna ska 

känna kunskapsstolthet. Under läsåret ska alla klasser arbeta med materialet Hej 

Framtidsval. Vi kommer anordna "Draget" med inbjudna gäster som kan inspirera 

eleverna och skapa en framtidstro. 
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3. Skolans kunskapsuppföljning - Vi kommer ha två Trafikljus-konferensen varje termin 

då arbetslaget tillsammans med ledning och elevhälsa utvärderar det aktuella 

kunskapsresultatet, de aktuella extra anpassningar och speciallärarinsatser. Viktiga 

frågor i detta forum är: Vilka behov finns? Vad behöver vi göra/fokusera på för att 

eleverna ska nå en högre måluppfyllelse? 

4. Schematekniska lösningar- halvklasser riktas mot kärnämnen. 

5.  SVA - undervisningen – Arbeta med att skapa prioritererad timplan för nyanlända 

elever. Under nästa läsår har vi en behörig SVA - lärare för åk 4–6. Vi kommer arbeta 

med att planera och utveckla studiehandledningen. 

6. Fortsätta det dagliga arbetet med SKUA samt på fyra inplanerade konferenser under 

hösten och fyra under våren (Pedagogisk tid), med stöd av en av kommunens SKUA-

utvecklare. 

7. Frånvaroarbetet – Vi ska vara noga med att använda ogiltig frånvaro funktionen och 

att annat skolarbete registreras. Ha en tät kontakt med vårdnadshavare utifrån den 

kommungemensamma rutinen kring Närvaro. Fortsätta stämma av frånvaro 

regelbundet i arbetslagen. 

Resultatet av utvecklingsarbetet med undervisningskvalitén kommer följas upp vid 

lektionsbesök genomförda av rektor och elevhälsa samt vid trafikljuskonferenser två gånger 

per termin. Resultatet av arbetet kan utläsas i elevernas måluppfyllelse samt i 

kommungemensamma elevenkäten. 

Insatser - Värdegrund och trygghet  

1.  Alla hälsar på varandra på vår skola! - Detta ska vara ett fokusområde vid skolstart 

för att sedan hållas i under läsåret. 

2. Åldersblandade kompisgrupper – Värdegrundsaktviteter i dessa grupper inplanerade 

kontinuerligt under läsåret. Datum planeras under KUT-dagar i augusti.  

3. Utbildning i lågaffektivt bemötande samt CPS-samtal. Med stöd utifrån Greene (2016) 

Vilse i skolan. 

4. Bråka Smartare – Det kommer vara inlagt på schemat i alla klasser. Möjliggöra att all 

personal läser in sig på materialet från Medlingscentrum. 

5. MåBra-teamets arbete ska under nästa läsår utvecklas och effektiviseras. Skolans 

kurator leder tillsammans med Biträdande rektor MåBra-teamets arbete. MåBra-

teamet ska genomföra samtal med elever i samband med kränkning samt 

uppföljningssamtal.  I trygghetsarbetet ska kommunens Frånvaro-coach samt 

Integrationspedagog kopplas in vid behov.  

6. Mentorer ska ansvara för att en "Elevhandbok" finns för elever som har extra 

anpassningar och särskilt stöd. Boken ska fungera som stöd för resurspersoner samt 

vikarier för att på så sätt bemöta eleverna utifrån rätt förutsättningar. I boken ska allt 

som är bestämt kring eleven finnas, exempelvis vad eleven gör vid paus, rast osv.  

7. Raster - Förmiddagsrasten delas upp under nästa läsår, så att de yngre åldrarna har rast 

för sig och de äldre åldrarna för sig. Detta gör att det är färre elever ute på skolgården 

samtidigt. Planerade och styrda rastaktiviteter ska fortsatt genomföras vid varje 

lunchrast och det är fritidspedagogerna som ansvarar, planerar och genomför 

aktiviteterna med eleverna. Alla elever ska känna att rasten är rolig och trygg. 

Resultatet av utvecklingsarbetet med värdegrund och trygghet kommer följas upp på 

arbetslagsmöten veckovis, vid konferenser, vid lektionsbesök genomförda av rektor och 

elevhälsa samt vid trafikljuskonferenser två gånger per termin. Resultatet av arbete kan 

utläsas i elevernas måluppfyllelse samt i kommungemensamma elev- och vårdnadshavarenkät 

samt skolans egna trygghetsenkät. 
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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 
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Förväntansdokument – Skola och hem 
 

Vi har sammanfattat förväntningar som skolan har på elever och vårdnadshavare och vad du som 
elev och vårdnadshavare kan förvänta dig av skolan. Vänligen ta del av denna information och skriv 
sedan under dokumentet och lämna till skolan. 

 
Som elev kan du förvänta dig av oss… 

• Att vi bemöter dig med respekt och att vi bryr oss om dig. 
• Att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkande behandling. 
• Att vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt. 
• Att vi kommer att göra allt för att du ska få så mycket kunskap som möjligt. 

 

Vi förväntar oss av dig som elev…. 

• Att du aldrig bidrar till att kränka någon. 
• Att du använder ett vårdat språk. 
• Att du bemöter andra med respekt. 
• Att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse. 
• Att du passar tider och tar ansvar för skolarbetet. 
• Att du är utvilad och har ätit frukost. 
• Att du som elev kontaktar en vuxen på skolan om du eller någon annan behöver stöd. 

 

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig av oss… 

• Att vi möter ditt barn med respekt och intresse och jobbar för att alla ska känna sig trygga. 
• Att vi arbetar aktivt för att skapa en lugn och trivsam arbetsmiljö. 
• Att vi hör av oss till dig om något särskilt händer. 
• Att vi ingriper mot alla former av kränkningar. 
• Att vi bryr oss om ditt barn. 

 

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare… 

• Att du visar intresse för ditt barns skolgång och hjälper det att ta ansvar för skolarbetet. 
• Att du ser till att barnet kommer i tid. 
• Att barnet är utvilat och har ätit frukost. 
• Att du kontaktar skolan om det är något du undrar över eller som du vill informera oss om. 
• Att du deltar på föräldramöten och utvecklingssamtal. 
• Att du tar del av den information som skolan/fritids skickar ut. 
• Att du samtalar med ditt barn om skolans trivselregler. 
• Att du håller dig informerad och uppdaterad om ditt barns liv på nätet/spelvärlden. 
• Att du talar positivt om skolan och personalen inför ditt barn. 
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Vi har tagit del av skolans förväntansdokument gällande förväntningar som skolan har på elever och 
vårdnadshavare och vad du som vårdnadshavare kan förvänta dig av skolan. 

 

Elevens för- och efternamn : ______________________________________________________  

Klass : ______________________ 

Datum : _____________________  

 

________________________________________________________________  

Underskrift elev  

 

______________________________________               _____________________________________  

Underskrift vårdnadshavare    Namnförtydligande  

 

______________________________________               _____________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare    Namnförtydligande 
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