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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 

Östansjö skola är en F-6 skola som ligger i ett litet samhälle med ca 850 invånare en knapp 

mil från centralorten Hallsberg. Skolan har under det senaste läsåret haft ca 105 elever. 

Organisationen detta läsår är fördelad på 10 lärartjänster och 3,65 tjänst på fritidshemmet. 

Detta är 1,5 tjänst mer än vad som är tilldelat enligt förvaltningens resursfördelning. Orsaken 

till denna organisationsförstärkning är det växande elevantalet samt flera elever i behov av 

extra stöd. Det visade sig under höstterminen att behovet i förskoleklassen var stort och en 

ytterligare förstärkning behövdes. Fritidshemmet på skolan är till stor del helt integrerat med 

skolans verksamhet och har idag ca 60 elever inskrivna i verksamheten. Samtliga pedagoger 

på fritidshemmet arbetar del av sina tjänster i skolan. 

Skolan är under läsåret organiserad i 3 arbetslag, Pluto F-3, Galaxen 4–6 och Planeten fritids. 

I Plutos arbetslag har en ny F-3 lärare anställts detta läsår, övriga 4 pedagoger i arbetslaget har 

arbetat på skolan under flera år. I Galaxens arbetslag arbetar 5 lärare varav en som studerar 

enligt den Arbetsintegrerade lärarutbildningen. Två av skolans lärare arbetar som speciallärare 

enligt hela sin tjänst eller delvis av sin tjänst. Musiklärare, slöjdlärare samt HKK-lärare delas 

med Fredriksbergskolan, 

Fritidsarbetslaget består av 4 personer varav 1 har fritidspedagogutbildning. De övriga har en 

blandad utbildningsnivå. 

Skolans elevhälsoteam består av specialpedagog, kurator, skolsköterska samt skolpsykolog. 

Elevhälsoteamet arbetar även på Fredriksbergskolan. Nytt för detta läsår är att vi har EHT 

varannan vecka på tisdagar då rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog 

samt utvecklingsledare deltar. Varannan vecka på samma tid så deltar specialpedagog, 

kurator, utvecklingsledare och speciallärare på ett planeringsmöte som kallas ET. 

Skolans rektor ansvarar både för Östansjö skola och Fredriksbergs skola i Vretstorp. Nytt för i 

år är att rektor är fysiskt på plats varannan vecka på vardera skola. Skolans ledningsgrupp har 

detta läsår förstärkts med en ny utvecklingsledare för Galaxens arbetslag samt med att under 

hösten inkludera även specialpedagog. Rektor har under året gått andra året på 

rektorsutbildningen och i och med det arbetar 80% och studerar 20%. Rektors 20 % 

nedsättning i tjänst är fördelad på skolornas utvecklingsledare och för Östansjö skola innebär 

detta att 10% av rektors arbete har lagts på en av skolans utvecklingsledare. 

Skolans arbetslag har gemensam arbetslagstid 1,75 tim/vecka samt skolgemensam pedagogisk 

tid 1,5 tim/vecka. Fritids arbetslag har 1,5 tim/vecka gemensam planeringstid. En av skolans 

utvecklingsledare finns med på fritidshemmets arbetslagsträffar. 

15 min/vecka är avsatt för ett morgonmöte med gemensam information för hela skolan. APT 

hålls fyra gånger per termin och de föregås av en pedagogisk konferens på 1 timma där all 

pedagogisk personal deltar. 

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

fritids deltar. De träffas en gång i veckan. 

Skolan och fritidshemmet har på grund av det växande elevantalet börjat få svårt att rymmas i 

skolans lokaler. Samtidigt har förskolan ett stort barnantal och ett behov av fler lokaler. I år 

har därför förskolan, fritids och skolan delat på lokaler som ligger i det friliggande huset 

Solen. 

Upptagningsområdet är Östansjö samhälle med intilliggande landsbygd majoriteten av 

eleverna bor i villa. På skolan finns inga nyanlända elever men några elever med annat 

modersmål än svenska. 
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Resultat 

Uppföljning av föregående kvalitetsredovisning och 

verksamhetsplan 

Årets tema 

De prioriterade målen för året har sammanförts i skolans gemensamma tema ”Levla upp 2.0 

- Vi lär oss nya skills!” 

Medvetenheten kring det egna lärandet har ökat hos eleverna. De kan i mycket reflektera över 

och sätta ord på det de lär sig. Det förekommer ofta att eleverna samtalar sinsemellan och med 

de vuxna kring nya kunskaper som de tagit till sig och förmågor de utvecklat. Tydligast 

förekommande har det skett vid skolans gemensamma ”skills-vägg”, där klasserna gemensamt 

har satt upp stjärnor med text kring vilka skills de utvecklat under året. Detta är ett 

synliggörande och en konkretisering av en process som har ökat elevernas metakognition 

kring det egna lärandet betydligt under året. Detta är en del av att nå det prioriterade 

läroplansmålet ”att eleverna kan lära. Utforska och arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra och känna tillit till sin egen förmåga. 

Många samtal har förts kring att man kan lära på olika sätt. Eleverna har utvecklat en stor 

förståelse för nyttan av att prova på olika sätt att lära sig och att olika är bra. Undervisningen 

har differentierats efter elevernas förutsättningar och eleverna har utvecklat en större trygghet 

i att använda de hjälpmedel som står till buds. 

För att synliggöra lärandeprocessen för eleverna har James Nottinghams lärandegrop använts. 

Den finns uppsatt i alla klassrum som ett underlag för diskussion. Eleverna refererar nu 

självmant till lärandegropsbilden i samtal om lärandet och många av dem kan nu identifiera 

var i processen de befinner sig. 

Kunskaper 

Matematik- 

Årskurs 1 klarar öppna utsagor bra och flera tar sig an multiplikationen. Dessa delar har 

elever tidigare, innan TRR, ofta haft svårt med. 

I årskurs två har det varit svårare med att arbeta med TRR. Arbetstakten är snabb och är svårt 

att hinna med att färdighetsträna. Trots det ser vi ett resultat i att tvåorna klarar 

bedömningsstödet väl. Nästan halva gruppen har gjort det på hög nivå. Öppna utsagor och 

matematiska situationer är fortfarande svårt. 

I årskurs 3 har alla elever genomfört de nationella proven under våren och alla elever var 

godkända på alla delprov. Efter att ha arbetat klart med TRR:s matematikcykler så gick de in i 

Singma-matten som visade sig vara lätt för flertalet av eleverna. Den tydliga 

lektionsstrukturen (liknande TRR) ger alla elever förutsättningar att följa med och genomföra 

alla lektioner. 

I årskurs 4 och 5 så har SINGMA- metoden fungerat bra och alla känner igen sig i 

arbetssättet. Tryggheten i gruppen att våga prata, diskutera och resonera har ökat. Detta 

medför att det matematiska resonemanget ökar både i tal och i skrift. De moment vi 

genomfört är mer befästa nu när det gäller skriftliga räknemetoder. 

I årskurs 6 arbetar vi fortsatt arbeta med Matte Direkt (Matteborgen) som grund och använt 

Matte-appen för att individualiserad undervisningen. Vi har under hösten haft möjlighet att 

dela upp gruppen i flera smågrupper för att möta elevernas behov av extra färdighetsträning, 

då vi vid 2–3 tillfällen i veckan varit flera pedagoger i gruppen. Detta har också gjort att vi har 

kunnat utmana de elever som kommit längre i sitt mattetänk. Under vårterminen har vi inte 
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kunnat arbeta på detta vis på grund av hög frånvaro, bland såväl elever som personal. I 

gruppen är det flera elever med behov av särskilt stöd med upprättade åtgärdsprogram. Dessa 

elever har inte klarat alla delprov på de Nationella proven. En elev var undantagen från att 

genomföra Nationella proven. 

Svenska- 

1–2:an Bildskrivningen på morgnarna (under 4 veckor) har gjort att eleverna har haft lättare 

att komma igång med skrivande, fått upp flytet på ett bättre sätt. Det gäller de flera eleverna i 

1–2:an. Alla satte i gång och skrev direkt på morgonen, även om det varierade hur mycket de 

fick ner på de 7–8 minuter som arbetspasset varade. Framgångsfaktorer var att det skedde 

kontinuerligt. Om de inte kom på vad de skulle skriva fick de skriva av. Målet var att de 

skulle vara igång att skriva och de kunde successivt utöka med att lägga till några ord i taget. 

Nu väljer ettorna att skriva innan de börjar rita. 

Användandet av cirkelmodellen i tema kroppen har medfört att eleverna blivit säkrare på hur 

en faktatext är uppbyggd och att de tar eget initiativ att göra tankekartor för att komma ihåg 

och kunna återberätta. De använder det aktivt som ett hjälpmedel för att minnas. 

3:an – Alla elever utom en är godkänd på samtliga delar i Nationella proven 

Alla elever har utvecklat sin förmåga att sökläsa enormt mycket. De har även fått ett mycket 

större flyt i skrivandet. De får ner mer i sina egna dokumentationer. Skrivandet har blivit ett 

reflektionsverktyg för dem. De har blivit säkrare på att uttrycka sina tankar i ord. Men de har 

också utvecklat större säkerhet i formbitarna, med meningsbyggnad och stavning. De prövar 

att skriva ord och titta efter vilken stavning de tycker ser mest rätt ut. De allra flesta har hittat 

stor ro och glädje i att läsa. De vill gärna läsa bokserier. De är bra på att boktipsa varandra. 

Årskurs 4 och 5 har haft en tydlig schemastruktur i svenskan. Detta har gynnat eleverna och 

de har vetat i förväg vad lektionerna kommer innehålla. Det skapar ett lugn och en större 

medvetenhet, samt intresse för undervisningen. De har tränat på ordklasserna substantiv, verb 

och adjektiv och fått in dem i hur man bygger meningar i skrivandet. Läsförståelsen har de 

tränat med en gemensam klassbok och diskussioner som handlat om värdegrund och 

kamratskap. De har arbetet med olika texttyper där de har lärt sig hur de olika texterna är 

uppbyggda, jobbat med specifika ord som hör till texterna och tränat på att skriva en egen 

text. I samarbete med specialpedagog har eleverna arbetet med digitala hjälpmedel så som 

"tala till text" och "talsyntes". De har även arbetat med Word och Power Point. 

I åk 6 har vi arbetat aktivt med texter i olika former. Vi har läst tillsammans i grupper och 

diskuterat innehåll och resonerat kring texters budskap och hur vi kan förstå och relatera till 

dessa i ett större sammanhang. Eleverna har fått arbeta med att skriva texter i såväl ämnet 

svenska, som SO och NO. Det har gjort att vi kunnat arbeta med olika texttyper parallellt. Vi 

har flera elever i gruppen som fått möjlighet att arbeta med att “tala in till text” i sina iPads. 

Detta har gjort att de kommit längre i sitt arbete med att utveckla texter.  Under första delen 

av vårterminen har vi hunnit med att arbeta med gamla Nationella prov i svenska. Vi har även 

genomfört årets prov i ämnet och det var endast en elev som inte uppnådde en godkänd nivå 

på de Nationella proven, en elev var undantagen från de Nationella Proven. 

Arbetet med att utveckla de kooperativa arbetssätten har gett resultat i att eleverna hjälper 

varandra, bygger vidare på varandras tankar och utvecklar sitt samarbete. Elevernas förmåga 

att resonera har växt och det syns tydligt i klass tre. Samtalen har fördjupats när de kan bygga 

vidare på varandras tankar. 

Arbetet med värdegrundsarbetet i form av Bråka smartare, Stopp min kropp och 

klassrumsklimatet har utvecklat elevernas förmåga att hantera konflikter och har ökat "vi- 

känslan" i de olika grupperna på skolan. Arbetat har skapat en medvetenhet och ett 

gemensamt språk hos eleverna och de vuxna. Arbetat har bidragit till ett lugnare och mer 

positivt klimat mellan eleverna. Vårterminens hälsotema med morgondans på skolgården för 
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samtliga elever och personal har varit mycket positiv. Det har gett en möjlighet att fånga upp 

eleverna innan skolstart. Eftersom eleverna varit snabba in efter dansen så har lektionerna 

också kommit igång snabbt. Eleverna har haft lättare att orka med förmiddagens lektioner och 

det har inte uppstått några konflikter som har behövt hanteras. Det största behovet av 

förebyggande insatser har behövts i förskoleklassen. Elevhälsans olika professioner har varit 

delaktiga i arbetet. 

 Delaktighet och Inflytande 

Under året har arbetet fortsatt med klassråd varje vecka i samtliga grupper. Det har arbetats 

med att eleverna är ordförande och sekreterare under klassråden. Man har arbetat kooperativt 

kring vissa punkter i dagordningen för att alla ska ta ansvar kring att lyfta gruppens tankar. 

Pedagogerna har arbetat aktivt med en löpande dialog kring olika arbetssätt med eleverna för 

att ge eleverna ett större inflytande och ta del av lite innehåll av planeringen. Att aktivt arbeta 

med VÖL, där eleverna kan vara med att påverka innehållet kring kommande arbetstema. 

Pedagogerna har haft ett ämnesövergripande arbete inom vissa ämnen. Under våren har ett 

skolövergripande hälsotema genomförts där flera ämnen integreras. I temat har en del varit en 

skolgemensam morgondans på skolgården. Den har letts av elever från årskurs 2–6. En stor 

vinst med hälsotemat är att alla på skolan har genomfört det tillsammans. Att alla åldrar har 

fått ta del av samma saker. Det uppstår en gemenskapskänsla av det. Det har fått större 

genomslag på det viset. Kontinuiteten i morgondansen har gjort att vi har fått med allt fler, 

även de som kände sig lite mer osäkra i början. Vi har fått flera positiva kommentarer från 

vårdnadshavare om morgondansen. Tack vare morgondansen kommer alla elever in i en 

gemenskap på skolgården direkt på morgonen. Det går så snabbt för eleverna att ta sig in 

direkt efter dansen. Lektionerna är väldigt snabbt igång i klassrummen efter det. Eleverna är 

vakna när de kommer igång efter morgondansen. De har kommit igång. I förskoleklassen har 

det blivit en mer koncentrerad, komprimerad och kortare start på skoldagen. De har på så vis 

fått det lättare att klara av kön i kapprummet. Det finns ingen anledning att dröja sig kvar på 

skolgården för alla går in. Det är inte längre någon som hålls med något annat. 

Fritidshemmet 

På lillfritids har vi regelbundet “kollat av” vårt Inflytandeträd tillsammans med barnen. 

Barnens egen utvärdering visar att de förstår vad inflytande är, vad de kan ha inflytande över 

och att de oftast tycker de får vara med att bestämma vad de vill göra. På samlingarna nu 

under senare delen av våren har barnen fått varit mer aktiva. Vi har kört bikupediskussioner, 

diskuterat helgrupp och röstat fram vad de vill göra för aktivitet i ex. Gympasalen. Det tränar 

både att lyssna på varandra, våga prata och ha en åsikt samt att komma fram till något 

tillsammans genom en demokratisk process. 

Storfritids har inte fått till sin Inflytandesol men har tillsammans med barnen pratat om vad de 

vill göra när de kommer till fritids. Det har varit väldigt situationsstyrt, det som de vill för 

dagen. Storfritids har delat lokal med förskolan och det har inte fungerat speciellt bra. Barnen 

har inte fått känslan av att det är ”deras fritids” och har därför haft svårt att komma med idéer 

om vad de vill göra. Vi försöker jobba situationsstyrt och snappa upp vad barnen leker och är 

intresserade av i stunden. Det har varit pappersflygplan, båtbygge, grävande ute och 

kojbygge, utveckla sitt pärlande, leklådor för rollspel. Skapande med tvåorna i bildsalen har 

varit ett återkommande tillfälle för barnen att skapa utefter deras egna idéer och tankegångar. 

Det har varit väldigt situationsstyrt och grupporienterat då pedagog varit själv och barnen fick 

ta hjälp av varandra i gruppen. Måndagar och onsdagar i bildsalen/träslöjden har varit en 

väldigt populär aktivitet bland tvåorna. 

På fritidshemmet har man under året arbetat med olika fokusområden: 

• Inspirera barnen att upptäcka nya lekar och utveckla sin förmåga att skapa nya 



Östansjö skola, Kvalitetsplan 22/23 9(17) 

relationer. 

• Utveckla förmågan att samarbeta och kommunicera kring regler, turtagning och 

samförstånd. 

• Inspirera barnen till att upptäcka skapande i nya material och hitta nya uttrycksformer. 

De har arbetat med dessa områden genom att pedagogerna deltagit tillsammans med barnen i 

lekar/aktiviteter. Detta har varit väldigt uppskattat av barnen. Pedagogerna skapar relation och 

”bondar” med barnen och på så sätt skapar trygghet, ser vilka behov barnen har och vad de 

behöver utveckla. Pedagogerna har tillsammans med barnen löst de konflikter som uppstått, 

kommunicerat kring de sociala relationerna och hjälpt de barn som behöver in i leken. Det är 

viktigt att vara närvarande som pedagog för att hjälpa barnen att utveckla de sociala 

relationerna. 

Ett annat arbetsområde har varit Verkstäder och Lekgrupper. Till exempel spelstationen har 

gett barn möjlighet att träna sig i att “hålla känslorna i styr” även om spelet inte går deras väg. 

För några barn har detta varit ett värdefullt tillfälle till träning och vi har sett enskilda 

framsteg. Intresset för att spela spel har fått ett litet uppsving men vi ser ingen större skillnad i 

att lekgrupperna i sig gjort att barnen knutit nya kontakter. 

Båtbygget inför båtrace har gett barnen mycket träning i att samarbeta, komma överens om 

hur båten skall se ut osv. Det har även fått bygga båten i egenvalt material, 

återvinningsmaterial. De har arbetat med teknik, design utifrån en ide i huvudet, testat den och 

utvecklat vidare till den färdiga båten. Man lär sig att genomföra något från början till slut, 

slutföra ett projekt. 

Teater/filmgruppen: Vi har haft en begränsad tid att skapa vår teater som sedan spelades in på 

Imovie. Det har inneburit att barnen har tränat sitt fokus, samarbete, hålla fast vid det som är 

bestämt och att slutföra det de påbörjat. De är också väldigt stolta över sin färdiga film, 

speciellt när vi ordnade Filmfestival med röd matta och mingel. Här har barn som inte normalt 

sett dras till varandra fått samarbeta och utveckla sina sociala förmågor. Båtbygget och 

teatergruppen är exempel på aktiviteter inom ramen för Verkstäder. Dessa aktiviteter har även 

gett barnen möjligheter att testa att skapa i nya material och använda nya uttrycksformer. 

Syslöjdens lokal har även används flitigt för skapande och i samband med det, intressanta 

samtal med barnen. 

Rasten har fortsatt att utvecklats i och med utbildningsinsatsen kring Rastverksamhet för 

fritidspersonal som genomförts under läsåret och blivit en viktig pusselbit i 

värdegrundsarbetet på skolan. 

Nytt för detta läsår har varit att fritids inte finns representerad i elevhälsoarbetet. Fritids 

analys av denna förändring är att det är svårare att se ”hela barnet hela dagen” och kan dra 

nytta av våra olika kompetenser. 

  

Årets kunskapsresultat i siffror 

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 

50% 27% 65% 
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Andel elever som 
kan läsa när de 
lämnar skolår 1 

Ska årligen 
öka 

Omdömen i 
Haldor 91,66 % 95,45% 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- 100% 
Åk 6- 61,54 % 

Åk 3- 60 %  
Åk 6- 76,47 % 

Åk 3-  
Åk 6- 

Meritpoängen i åk 
6-9 

Ska årligen 
öka 

 
Åk 6- 162,69 p Åk 6- Åk-6 

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

Ska årligen 
öka 

 

Åk 6- 61,54 % Åk 6- Åk 6- 

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

Ska årligen 
öka 

 

Åk 6 61,54 %   

I år har samtliga elever i åk 3 har klarat alla delprov på nationella provet i matematik. 

Resultatet utmärker sig mot tidigare år. Klassen har följt arbetsgången och materialet i TRR. 

Pedagogen i gruppen har varit noga med att inte gå vidare om inte alla hade full förståelse för 

arbetsområdet. 

Meritpoängen för åk 6 i år är inte hög. I gruppen är det flera elever som har läs- och 

skrivsvårigheter vilket påverkat att det varit svårt att nå kunskapskraven i flera ämnen. Ett par 

elever har under året haft hög frånvaro som bidragit till en lägre måluppfyllelse. 

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 

92,45% 90,91% 88% 

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 

97,72% 100% 94,59% 

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 

100% 85,46% 80% 

Andelen elever 
som anser att 
lärarna tar 

Ska årligen 
åka för att 

Förvaltningsgemensam 
elevenkät, fråga 13 

94,34% 85,45% 90% 
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hänsyn till 
elevernas 
åsikter 

2022 vara 
minst 80 % 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med 
bemötandet i 
våra skolor 

Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga 2 

95,45% 92% 91,89% 

Den kommungemensamma enkäten har besvarats av 44 av 103 vårdnadshavare, vilket innebär 

43% av alla. Det är några färre än förra och förrförra året/något lägre andel, men fler än för tre 

år sedan. På samtliga frågor ligger Östansjös resultat högre än kommungenomsnittet. Det 

enda som Östansjös vårdnadshavare har ett lägre resultat på är andelen som använder sitt 

Edwisekonto för att anmäla barnets frånvaro. 95,4% anser att personalen är intresserad av att 

ha bra kontakt med dem. Det är en ökning med 3,4% sedan förra året och betydligt över 

kommungenomsnittet. Det är ca 6% färre som tycker att det stämmer dåligt. 

På skolans egna trygghetsenkät anger 93,07% av eleverna att de känner sig trygga i skolan. 

Det stämmer väl överens med den kommungemensamma trivselenkäten. Skolans långsiktiga 

och omfattande trygghetsarbete har skapat en ökad trygghet på skolan. Det har under året 

förekommit några få kränkningar av fysisk karaktär. 

Undervisningens kvalitet 

Under läsåret har alla pedagoger F-6 på Östansjö 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". 

Även om det på skolan endast finns ett fåtal elever med annat modersmål än svenska så har 

pedagogernas utbildning i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) medfört en ökad 

medvetenhet hos pedagogerna om vikten av att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Detta 

arbetssätt gagnar även elever med svenska som modersmål. Pedagogerna har fört en levande 

och aktiv dialog kring sin undervisning och upplever att de nu är mer observanta på språkliga 

aspekter och jobbar mer medvetet kring det i den dagliga undervisningen. Ett tydligare arbete 

med centrala ämnesbegrepp har gjort att eleverna har lättare för att använda begreppen i det 

egna arbetet. SKUA-insatsen har också medvetandegjort pedagogerna kring vilka behov de 

nuvarande elever med annat modersmål kan ha och är nu bättre förberedda på den dag det 

kommer nyanlända elever till skolan. 

Elevhälsans professioner har i mycket högre grad än tidigare år kunnat arbeta främjande och 

förebyggande. Deras arbete har bedrivits mer verksamhetsnära. Deras närhet till eleverna i 

stort har blivit större. De har både fört coachande samtal kring enskilda elevers lärande, gjort 

klassrumsobservationer samt deltagit i det konkreta värdegrundsarbetet i klasserna. En faktor 

som har bidragit till denna utveckling har varit att ledningsgrupp tillsammans med elevhälsa 

har läst och samtalat kring boken ”Elevhälsa i praktiken – hur gör vi?”. 

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: 

God undervisning 

• Bygger på och utgår från elevernas tidigare kunskaper. 

• Engagerar och involverar eleverna - får dem att tro på sin egen förmåga att lära. 

• Kooperativt och utforskande - vi hjälps åt och lär tillsammans. 
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• Tydlig och strukturerad - praktisk, konkretiserad och förklarande i den omfattning som 

behövs för att uppnå förståelse. 

• Ingår i ett sammanhang - Ger tid och utrymme att förankra inhämtade kunskaper. 

• Väl förankrad i forskning. 

• Där all tid används på ett bra sätt. 

• Kopplad till elevernas egna intressen. 

• Höga förväntningar på elevernas förmåga - inte lägga sig för lågt, lagom utmanande 

för att gå vidare i sitt lärande. 

• Varierad, men ändå igenkännande. 

• Att låta saker ta tid. 

• Uppdaterat och aktuellt material och arbetssätt. 

• Struktur, individanpassa, på elevernas nivå, skapa goda relationer. 

• Aha-upplevelser, få eleverna att vilja lära mer, bygga upp elevernas engagemang och 

glädje i lärandet. 

• Strukturerad - känna igen början och slut, flexibelt däremellan, praktiskt arbete, 

långsamt, spiralformad, ha möjlighet att kunna se sina framsteg - på sin egen nivå. 

• Stärka elevernas självkänsla. 

• Skapa delaktighet, interaktion mellan lärare och elev, skapa lust och nyfikenhet - vilja 

att lära, använda flera sinnen och fantasi, komma fram till svar tillsammans, få 

eleverna att försöka många gånger, leda mot gruppen mot gemensamma mål, möta 

elevernas värld, grund för ett ständigt lärande. 

• Upplevelsebaserad, situationsstyrt och grupporienterad. Ta till vara på det som 

uppstår. Bygga på elevernas intressen. Delaktighet. Låta eleverna få prova och 

utforska. Långa processer. Skapa upplevelser. Låta eleverna få prova sin egen 

förmåga. Ta hjälp av gruppen. Ta reda på elevernas förkunskaper. Använda gruppen 

och des gemensamma kunskaper när man går vidare. Att det finns ett syfte och ett mål 

även på fritids. 

• Att pedagogen är aktiv tillsammans med eleverna, att vara lyhörd över vart 

undervisningen tar vägen. Följa upp det eleverna blir intresserade av. Arbeta med 

lärandegropen, få eleverna att se sina framsteg. 

  

Personalens arbetsmiljö 

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

mycket frånvaro hos personalen och dels har man inte fått träffas fysiskt. 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. 

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 16 2 2      
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1 12 1 1      

2 20 1 1      

3 16 1       

4 9 2       

5 17 1       

6 13 3 1      

7         

8         

9         

Summa 103 11 5      

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. 

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. 
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Identifiera och precisera problem kopplade till måluppfyllelse 

Identifiera och precisera problem kopplade till resultat och 

måluppfyllelse 

Kollegiet har i analys av resultat och av årets utvecklingsarbete kommit fram till tre 

problemområden: 

1. Behov av att fortsätta utveckla undervisningens kvalitet. 

2. Värdegrund - Med år av pandemi finns ett behov av att förbättra sammanhållningen i 

skolan igen. Bygga ett vi- skola och fritids tillsammans.  

3. Behov av att fördjupa trygghetsarbetet för eleverna. Pedagogerna behöver skapa en 

samverkan/samsyn. 
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Analys av orsaker till varje prioriterat problem 

Behov av att fortsätta utveckla undervisningens kvalitet. 

Vi behöver arbeta för ökad måluppfyllelse i alla ämnen. Meritpoängen i åk 6 behöver öka till 

nästa läsår. 

Analysen av läsårets visade på att flera av de utvecklingsinsatser som vi arbetat med under 

året behöver hållas i och fördjupas. Lärandegropens betydelse för att hitta fram till eleverna 

att jobba med det som de inte omedelbart har lust med, att upptäcka ansträngningens 

betydelse, få dem att inte ge upp utan att hålla i och hålla ut, att öka deras motivation och få 

dem att tänka mer dynamiskt, att få dem att vara stolta över sin insats. 

Det finns en önskan från pedagoger att få mer kunskap om alla digitala hjälpmedel som finns 

att tillgå i kommunen för att kunna ge ett bättre stöd till eleverna. 

Alla lärare har under läsåret genomgått utbildning i SKUA-språk-och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. Det finns i dagsläget inga nyanlända elever men flera elever med behov av ett 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Kollegiet behöver hålla i och fördjupa det arbete 

som inletts under detta läsår. 

Värdegrund 

Efter två år med pandemi och restriktioner finns ett stort behov av att förbättra 

sammanhållningen i skolan igen. Under året har restriktionerna gjort att det tidigare 

välfungerande samarbetet mellan fritids och skola samt mellan arbetslagen har försämrats. Vi 

behöver bygga ett VI- skola och fritids tillsammans. 

Behov av att fördjupa trygghetsarbetet 

Pedagogerna behöver skapa en samverkan/samsyn i trygghetsarbetet på skolan. I två år har 

skolan fokuserat trygghetsarbetet på att arbeta med Bråka smartare. Detta arbete har blivit 

förankrat hos de flesta eleverna men behöver fortsatt hållas i och introduceras för nya elever. 

En effekt av pandemin är att de skolgemensamma aktiviteterna inte har kunnat genomföras i 

så stor grad som varit önskvärt. Ett behov finns att ta upp det tidigare skolgemensamma 

värdegrundsarbetet med värdegrundsarmbanden och värdegrundspärlorna då det finns både 

pedagoger och elever på skolan som inte är insatta i skolans värdegrund. All personal har inte 

genomgått utbildning i Trygghetscirkeln. Fritidshemmet har inte gått utbildningen alls. De 

flesta i lärarkollegiet har genomgått utbildningen men behöver aktualisera förhållningssättet. 
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Identifierade utvecklingsområden och planerade insatser 

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

skolgemensamma utvecklingsområden. 

• Undervisningskvalitet 

• Värdegrund 

• Trygghet 

Under 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. 

Planerade insatser utifrån varje utvecklingsområde: 

Undervisningskvalitet 

• Fortsätta arbetet med Lärandegropen för att utveckla ett dynamiskt förhållningssätt 

hos alla elever. 

• Fortsätta utveckla och fördjupa de Kooperativa arbetssätten - att lära av varandra 

- hitta kärnan i det arbetssättet, förstå syftet på djupet. Förfrågan är inskickad om en 

föreläsning/workshop med Jennie Wilsson under KUT-dag i september. 

• Hålla i SKUA- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I detta arbete kommer vi 

ha ett kollegialt samarbete med Fredriksbergskolan. 

• Genomföra kollegiala klassrumsobservationer med riktade fokus/uttalad agenda - att 

lyfta fram och sätta ord på vad som görs. 

• På en av KUT-dagarna i augusti är en genomgång och workshop kring digitala 

resurser av IKT-pedagog inplanerad. 

• Vi behöver gå igenom vad som finns i form av fysiska läromedel och rensa ut i förråd 

och skåp. 

• Utgå från Timperleys (2017) modell, "Undersökande och kunskapsbildande cykel". 

Analys av elevernas resultat kommer ske på klasskonferens/trafikljuskonferens två 

gånger per termin. Vilka behov har våra elever? Upplever eleverna att undervisningen 

möter deras behov? 

Värdegrund 

• Vi behöver benämna "självklarheter", t ex att alla hälsar på varandra. 

• Återuppta arbetet med värdegrundsarmbanden och värdegrundspärlorna. De olika 

pärlornas betydelse handlar om vilka värdegrundsaspekter som Östansjö skola ska står 

för och arbetar efter. 

• Vi ska arbeta för att ha tydliga och gemensamma rutiner på hela skolan för att skapa 

trygghet för eleverna. Vi ska fortsätta med den gemensamma morgondansen varje 

morgon. 

• Återta SÖK-grupps-samlingar. SÖK står för Schyssta ÖstansjöKompisar. 

Åldersblandade grupper kommer genomföra trygghetsskapande aktiviteter 

tillsammans vid två inplanerade SÖK- dagar per termin. 

• Komma ihåg att lyfta det som är positivt under hela dagen - gäller elever, personal och 

i kontakt med vårdnadshavare. 

Trygghet 

• Förankra utvecklingen av rastaktiviteter hos alla på skolan. 

• Knyta samman/samverkan mellan skola och fritids - förberedelser inför rast, 

valmöjligheter under rast, följa upp efter rast, dialog mellan pedagoger. 

Struktur - organisation för att få det att fungera bra - "brygga" mellan skola och fritids. 
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• Trygghetscirkeln - utbildning från elevhälsan ska genomföras under nästa läsår. 

• Bråka smartare - Utveckla de vuxnas roll som medlare i konflikter. 

Förslag till årets tema läsåret 2022/2023: 

Vi ger 100% tillsammans! 

Resultatet av utvecklingsarbetet kring undervisningskvalitet, värdegrund och trygghet 

kommer följas upp på arbetslagsmöten veckovis, vid pedagogiska konferenser, vid 

lektionsbesök genomförda av rektor och elevhälsa samt vid trafikljuskonferenser två gånger 

per termin. Resultatet av arbete kan utläsas i lektionsobservationer, 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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