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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 

Långängskolan är en skola som ligger i södra delen av Hallsberg tätort, med närhet till både 

centrala Hallsberg och naturområden. Skolan omfattar förskoleklass och årskurserna 1 till 6 

samt ett fritidshem. Under läsåret 2021/2022 var cirka 425 elever inskrivna varav 48 stycken i 

förskoleklass. Samtliga årskurser har tre parallellklasser utom årskurs 3 och Förskoleklass 

som är en två-parallell samt årskurs 1 som är en fyr-parallellig årskurs. Under läsåret har 

också en särskild undervisningsgrupp funnits på skolan vars elever varit klassplacerade i 

årskurserna 4, 5 och 6. Skolans totala antal klasser har under året varit 20. 

Skolan har nyligen genomgått en stor renovering som färdigställdes 2019, i samband med 

denna installerades Smartboards i varje klassrum och antalet kvadratmeter utökades. Trots en 

ökad lokalyta har tillväxten av elever varit så stor att en ny utökning av lokaler visat sig 

nödvändig. Från och med nästa läsår finns därför en ytterligare byggnad tillgänglig med 

utrymme för tre fullstora klasser. Under innevarande år har verksamheten fått arbeta mycket 

med logistiklösningar för att möta de krav som ett ökat elevantal innebär. 

Skolan har ett blandat upptagningsområde med både en- och flerfamiljshus i såväl tätort som 

landsbygd. 22% av eleverna har ett annat modersmål än svenska och 51% av föräldrarna har 

eftergymnasial utbildning. 

Skolan är organiserad i fem arbetslag. Tre av arbetslagen sträcker sig från årskurs 1 till 6, var 

och ett med tillhörande fritidsavdelning. Förskoleklassen är ett eget arbetslag, även detta med 

tillhörande fritidsavdelning. Det femte arbetslaget består av lärare som undervisar i främst 

praktisk-estetiska ämnen och undervisar i samtliga klasser utom förskoleklass. 

Utöver undervisande personal har skolan en elevhälsa bestående av specialpedagog, kurator, 

skolsköterska och skolpsykolog. Skolläkare finns tillgänglig vid behov. Elevhälsans arbete 

leds av rektor. I anslutning till elevhälsoteamet finns skolans specialpedagogiska team som 

leds av specialpedagog och inkluderar tre lärare med speciallärarkompetens. Dessa arbetar för 

att finnas nära pedagogerna i det dagliga arbetet och tillföra den specialpedagogiska 

kompetens som kan behövas på både individ- och gruppnivå. 

Under läsåret har 78,9% av undervisande lärare haft pedagogisk högskoleexamen och antalet 

heltidstjänster har varit 28,8 vilket innebär 13,2 elever per heltidstjänst. 

Skolans ledningsgrupp består av fyra utvecklingsledare som representerar de tre större 

arbetslagen samt fritidshemmet, rektor har ansvarat för att även frågor från förskoleklassen 

samt det övergripande arbetslaget framförs i sammanhanget. Skolans specialpedagog deltar 

för att företräda elevhälsan och spec- samt resursteam. 
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Resultat 

Uppföljning av föregående kvalitetsredovisning och 

verksamhetsplan 

Långängskolans prioriterade mål 21/22 

  

• Att färdigställa foldern ”Långängskolans vision och riktlinjer” så att vår 

värdegrund och våra rutiner förtydligas och genomsyras i vardagen.  

Under läsåret har arbetet med att förtydliga, se över vår värdegrund och våra rutiner varit ett 

prioriterat område. Det har inte färdigställts någon folder eller något gemensamt dokument 

gällande värdegrund och rutiner. Under senare delen av våren har dock arbetet kring 

dokumentet startats upp igen med målsättning att ha ett första utkast till läsårsstarten 22/23. 

  

• Att utveckla arbetet med att göra djupare analyser av kunskapsuppföljningar 

och utifrån analysen anpassa den egna undervisningen för att möta gruppens 

behov.  

Vi har gjort ett första steg i att arbeta med djupare analyser av kunskapsuppföljningarna. 

Under året har justeringar i analysdokumentet gjorts för att öka kvalitén på analyserna. Nästa 

steg blir att utvecklingsledarna tillsammans med arbetslaget går igenom analyserna för att 

hitta gemensamma framgångsfaktorer och utvecklingsområden som en grund för att utveckla 

undervisningens kvalité. 

  

• Att arbetet med extra anpassningar förbättras så att insatserna på ett tydligare 

sätt dokumenteras och följs upp. 

Fler pedagoger känner sig säkra i dokumentationen av anpassningar och de förs in enligt rutin 

i Haldor. Nästa steg blir att hitta rutiner för att utvärdera anpassningarna så att de är aktuella 

och så att vi kan säkerställa att de ger effekt. Ett ytterligare steg är att utveckla arbetet med att 

arbeta fram generella anpassningar i klasserna för att undvika för många enskilda 

anpassningar. 

  

• Att färdigställa en tydlig plan gällande, betyg, bedömning, elevdokumentation 

och utvecklingssamtal. 

Under läsåret har samtal om och planering av att färdigställa en plan gällande betyg, 

bedömning, elevdokumentation och utvecklingssamtal varit angeläget. Det har inte 

färdigställts någon färdig plan gällande detta men under senare delen av våren har ett arbete 

på kommunnivå gällande undervisningsprocessen startats och kommer vara en del i 

Långängskolans fortsatta arbetet med att utveckla tydlighet gällande betyg, bedömning, 

elevdokumentation och utvecklingssamtal. Arbetet kring dokumentet startats upp i starten av 

läsåret 22/23 samt kompletteras med Långängskolans årshjul gällande systematiskt 

kvalitetsarbete. 

  

• Att fortsätta arbetet med att få till stimulerande lek- och lärmiljöer i de lokaler vi 

har. 

Det har arbetats med att skapa stimulerande lek- och lärmiljöer under läsåret. Utmaningen har 
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fortsatt varit att vi under året haft för få lokaler till det elevunderlag vi har. Under läsåret har 

en paviljong kommit på plats som kommer att stå klar för inflytt sommaren 2022. När läsåret 

22/23 startar kan arbetet med att få till stimulerande lek- och lärmiljöer få ny kraft genom den 

möjlighet de utökade lokalerna ger. 

  

• Att organisera likvärdiga fritidsavdelningar gällande struktur och 

aktivitetsutbud, där planerade aktiviteter erbjuds som grund. 

Under andra halvan av läsåret har det startats upp ett gediget arbete kring likvärdigheten på 

alla Långängskolans fritidsavdelningar gällande struktur och aktivitetsutbud där planerade 

aktiviteter erbjuds som grund. Det har varit ett arbete som hittills startats upp och som fortsatt 

behöver struktureras upp i den styrgrupp som finns på skolan. En annan del i arbetet är att få 

till en ökad behörighet bland personalen på vårt fritidshem, det kommer också ge den kraft 

som behövs för att ett likvärdigt fritidshem. 

  

  

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 

85% 95% 95% 

Andel elever som 
kan läsa när de 
lämnar skolår 1 

Ska årligen 
öka 

Omdömen i 
Haldor 77% 88% 76,6% 

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: 42,6% 
 

Åk 6: 84,4% 

Åk 3: 33,3% 
 

Åk 6: --- 

Åk 3: 29,4% 
 

Åk 6: --- 

Meritpoängen i åk 
6-9 

Ska årligen 
öka 

Betygskatalog 
210,9 207,5 213 

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

Ska årligen 
öka 

Betygskatalog 

74% 75,4% 86% 

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

Ska årligen 
öka 

 

86,15% --- --- 
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Gällande andelen elever i förskoleklass som når samtliga avstämningspunkter i 

kartläggningsmaterialet Hitta matematiken har det minskat med 10 procentenheter från 95% 

till 85% och målet är därmed inte uppfyllt. Desamma gäller följande mål om att andelen 

elever som kan läsa när de lämnar skolår 1 där vi ser en minskning på 11 procentenheter. 

När det gäller resultaten för de nationella proven i matematik så saknar vi data från de två 

föregående läsåren för årskurs 6 eftersom proven inte genomfördes dessa år. Skolan 

organiserade snarlika provsituationer med äldre provmaterial för att få likvärdiga 

bedömningsmaterial även under dessa läsår men resultatet samrättades inte och 

sammanställdes inte kvantitativt på kommunnivå. Resultatet 2019 var 79,2 och utifrån det 

resultatet kan vi se en ökning med 5,2 procentenheter och utifrån den data som finns 

tillgänglig anser vi målet att resultaten årligen ska öka som uppfyllt. 

42,6 % av eleverna i åk 3 klarade alla delprov på nationella proven i matematik. Variationen 

mellan delproven visar att varje delprov i sig har en förhållandevis hög andel godkända elever 

(72% - 94%) När vi tittar djupare på resultaten så framträder ett par intressanta skillnader på 

gruppnivå. 

  

  
Resultat 
A 

Resultat 
B 

Resultat 
C 

Resultat 
D 

Resultat 
E 

Resultat 
F 

Resultat 
G1 

Resultat 
G2 

Nått 
målen 

87% 94% 74% 79% 83% 72% 79% 89% 

Ej nått 
målen 

13% 6% 26% 21% 17% 28% 21% 11% 

Nått 
målen 
flickor 

88% 96% 77% 81% 85% 88% 85% 92% 

Nått 
målen 
pojkar 

86% 90% 71% 76% 81% 52% 71% 86% 

Nått 
målen 
SvA 

73% 82% 64% 64% 64% 82% 64% 91% 

  

Delprov F som handlar om skriftliga räknemetoder är ett delprov som eleverna i åk 3 på 

Långängskolan hade högre resultat än genomsnittet i kommunen. 

SVA-eleverna ligger högt på vissa delprov. Däremot är delproven gällande begrepp, enheter 

och ordförståelse lägre. Det är samma delprov som pojkar i lägre utsträckning klarat av 

jämfört med flickor. Flickor når i större utsträckning målen än pojkar och på vissa delprov är 

det en markant skillnad, speciellt på det delprov F – skriftliga räknemetoder (88% jämfört 

med 52%). 

Totalt gällande årskurs 3 kan vi se att andelen elever som når kravnivån inom samtliga 

delprov ökat under två års tid, om än från låga nivåer. Mellan 2020 och 2022 är det en ökning 

på 13,2 procentenheter. 

När det kommer till de två sista målen om att andelen elever i årskurs 6 som når 

kunskapskraven i alla ämnen och ökning av meritpoäng är det mycket små skillnader i resultat 

mellan 2021 och 2022 att inga slutsatser kan dras kring eventuella trender. 

 

 

 



Långängskolan, Kvalitetsplan 22/23 9(23) 

Resultat Nationella prov matematik åk 6 2022 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 

A 27,9 11,8 3,8 17,4 9,3 1,9 13,2 4,7 

B 23,3 11,8 13,2 17,4 11,6 20,4 9,4 14,1 

C 7,0 17,6 17,0 32,6 18,6 18,5 13,2 18,8 

D 14,0 35,3 20,8 17,4 25,6 14,8 17,0 21,9 

E 23,3 14,7 41,5 8,7 20,9 27,8 26,4 26,6 

F 4,7 8,8 3,8 6,5 14,0 16,7 20,8 14,1 

ej deltagit 4,4 0,0 1,9 6,1 8,5 0,0 5,4 1,5 

  

Vi har de flesta av våra elever på E- och D-nivå vilket motsvarar de betyg eleverna fått i 

matematik. När vi tittar och jämför resultaten på nationella proven mot betygen har eleverna 

presterat i paritet med sina betyg. 

Det finns ingen markant skillnad mellan flickor och pojkar däremot har vi fler flickor som nått 

A medan pojkar når B i högre grad bland de elever som presterat mot de högre resultaten. 

Även i åk 6 ser vi att SVA-eleverna har svårigheter på delprov där det handlar om begrepp 

och ordförståelse. 

För åren 2020 och 2021 genomfördes inte Nationella prov i åk 6. För att ändå kunna följa 

matematikresultaten över tid följer nedan en betygsöversikt av andel godkända elever i 

matematik: 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Andel 
godkända betyg 

85,2 85,7 100* 87,7 83% 

*Siffrorna är från Skolverkets statistikbas och om antalet som ej uppnått kunskapskraven är 

1-4 elever, så visas andelen som uppnått kunskapskraven (A-E) som ~100.  
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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 

90,17% Skola 87,5% Skola 90,25% Skola 

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 

89,63% Skola 
81,96% Fritids 

84% Skola 
73,91% Fritids 

79,12% Skola 
78,89% Fritids 

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 

69,39% Skola 78,5% Skola 76,58% Skola 

Andelen elever 
som anser att 
lärarna tar 
hänsyn till 
elevernas 
åsikter 

Ska årligen 
åka för att 
2022 vara 
minst 80 % 

Förvaltningsgemensam 
elevenkät, fråga 13 

78,14 Skola 78,5 % Skola 86,34% Skola 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med 
bemötandet i 
våra skolor 

Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga 2 

84,14% Skola 
77,77% Fritids 

78,67% Skola 
91,31% Fritids 

79,12% Skola 
78,89% Fritids 

Resultatet gällande andelen elever som känner sig trygga i skolan ligger på en stabil nivå de 

senaste tre åren med en nedgång vårterminen 2021. Bildningsnämndens mål att andelen elever 

som känner sig trygga ska årligen öka för att år 2022 ligga på minst 98% är inte uppnått. 

Långängskolan ligger ca 8 procentenheter ifrån med ett resultat på 90,17 %. I personalenkäten 

anser 64,7% av personalen att eleverna är trygga 2022. 

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

samma nivå som andelen elever när det gäller skolan, dvs ca 90 %. Det är en ökning med 

ca 10 procentenheter på två år så bildningsnämndens mål om att andelen årligen ska öka är 

uppfyllt, dock inte delen av målet om att vara minst 98 % 2022. På Fritids är resultatet 16 

procentenheter lägre gällande att vårdnadshavarna känner sig trygga när barnen är på Fritids, 

än i skolan. Resultatet har dock ökat med ca 11 procentenheter från 78,89 % vårterminen 

2020 till 81,96 % vårterminen 2022. Bildningsnämndens mål är således inte uppnått. 

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

eleverna på skolan har sjunkit med 9 procentenheter mellan vårterminen 2021 och 2022 och 

ligger på 69,39 %. Årets resultat är det lägsta under de tre senaste åren och Långängskolan har 

inte uppnått målet att minst 98% av elever anser att elevrådet får vara med och påverka saker 

som är viktiga för dem. 

Målet att minst 80% av eleverna anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter är inte riktigt 

uppnått. Från att andelen 86,34% 2020 har andelen sjunkit till 78,14 % 2022. 

Målet att andelen vårdnadshavare som är nöjda med bemötandet på skolan årligen ska öka för 

att 2022 vara minst 98 % är inte uppnått. Gällande skolan har det varit en liten ökning från 
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79,12 % till 84,14 % från 2020 till 2022. Fritids har en lägre andel nöjda vårdnadshavare med 

77,77 % som resultat. Andelen vårdnadshavare som är nöjda med Fritids vårterminen 2021 

var dock högre med ett resultat på 91,31 %. Det är en nedgång med ca 13,5 procentenheter till 

vårterminen 2022. För att målet att 98% av vårdnadshavarna ska vara nöjda med bemötandet 

på Långängskolan skulle ökningen behöva vara ca 14 procentenheter gällande skolan och 

ca 20 procentenheter gällande Fritidshemmet. I personalenkäten framgår det att 100% av 

personalen såväl år 2022, 2021 och 2022 anser att de är intresserade att ha en god kontakt 

med vårdnadshavarna. 

  

Undervisningens kvalitet 

Under senare delen av vårterminen 2022 har alla undervisande pedagoger gjort en 

kunskapsuppföljning med tillhörande analys gällande lektionsinnehåll, lektionsstruktur, 

elevernas kunskapsnivå på individ- och gruppnivå för att utveckla kvalitén i undervisningen. 

I den sammanställning som gjorts på skolnivå utifrån den analys pedagogerna gjort ser vi att 

majoriteten lyfter att det är viktigt att det finns en tydlig struktur på varje lektion. Det gör att 

eleverna känner sig trygga i lektionen och vet vad som förväntas av dem. Flertalet av 

pedagogerna lyfter att det är viktigt med ett tydligt läromedel som en riktning i 

undervisningen och för att sätta en struktur på lektionen. Pedagogerna anser att det ger en 

högre måluppfyllelse genom att de kan anpassa och ha tydliga genomgångar för att eleverna 

ska förstå och arbeta med innehållet i det läromedel som klassen/gruppen använder. Det 

kommungemensamma arbetet inom matematiken i F- 6 lyfts som särskilt bra där eleverna vet 

vad som förväntas av dem då strukturen alltid är den samma oavsett kunskapsinnehållet. 

I årskurserna F-3 arbetar Hallsbergs kommun med TRR (Tänka, Resonera och Räkna) och i 

årskurserna 4-6 arbetar kommunen med ett matematikmaterial som heter Singma. Upplägget i 

undervisningsmodellen innebär att det inleds med en kortare genomgång som alltid har 

samma struktur, sedan ska eleverna i par/grupp upptäcka och resonera kring ett matematiskt 

problem. Efter det arbetet följs det upp av en genomgång och en klassgemensam diskussion 

för att se och upptäcka hur andra tänker och resonerar. Genom att det finns en tydlig struktur i 

att diskutera och resonera blir arbetet även språkutvecklande vilket gynnar majoriteten av våra 

elever. Den här typen av undervisning ger eleverna en trygghet i hur lektionen är uppbyggd. 

Undervisningen gör även att det blir ett tydligt fokus på lektionens innehåll och mål. 

Under våren har Skolinspektionen utifrån ett slumpmässigt urval gjort en kvalitetsgranskning 

på Långängskolan gällande stimulerande undervisning för elever i åk 4 som ligger långt fram 

i sin kunskapsutveckling. I denna granskning har de intervjuat berörda pedagoger och utvalda 

elever i åk 4, dessutom träffade de skolans ledning och delar av elevhälsan. I den 

sammanställning och beslut delgavs tre utvecklingsområden. 

• Rektor behöver tillsammans med lärarna utveckla skolans arbete med att ge lärarstöd 

och utmaningar till elever som kommit långt i sin kunskapsutveckling.  

  

• Rektorn behöver utveckla skolenhetens uppföljning och analys av elevernas 

kunskapsresultat. Detta i syfte att synliggöra elever som ligger långt fram i sin 

kunskapsutveckling. Analysen bör sedan användas som ett underlag för arbetet med 

att utveckla undervisningen i elevgruppen.  

  

• Rektorn behöver genom sin organisation skapa bättre möjligheter för lärare att 

genomföra och utveckla en undervisning som möter elever som ligger långt fram i sin 

kunskapsutveckling. I detta arbete ingår också att utveckla samarbetet med elevhälsan 
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kring elevgruppens behov.  

Utvecklingssamtal sker som planerat enligt skolans årshjul 2 ggr/läsår. Pedagogerna belyser 

hur kunskapsutvecklingen för eleven ser ut och hur arbetet framåt ska läggas upp. Eleven och 

vårdnadshavarna ska vara delaktiga och känna att deras tankar och funderingar tas på allvar. 

Hur och när utvecklingssamtalen genomförts samt hur omdömen och IUPer skrivits har 

varierat på skolan. Detta belyste även Skolinspektionen i den kvalitetsgranskning som gjordes 

under våren 2022. De pedagoger som fanns med i intervjuer och som undervisar i åk 4 fick 

lämna in IUP:er/framåtsyftande planeringar och i samband med det framkom att det såg 

väldigt olika ut bland pedagogerna/klasserna. 

Den kommungemensamma lärplattformen Haldor finns att användas som grund för all 

pedagogisk planering gällande elevernas kunskapsutveckling. Pedagogerna ska se till att det 

finns ett tydligt underlag bestående av vad som händer i skolan (veckobrev, information), 

vilka kunskapsområden som ska arbetas med, vilka mål som ska belysas och hur 

bedömningen ser ut för respektive elev. Under våren har ett arbete i Kommunens rektorsgrupp 

tillsammans med en referensgrupp av lärare arbetat fram en struktur för 

undervisningsprocessen som blir en bra grund att utgå ifrån utifrån att den gemensamma 

strukturen på skolan inte är tydlig och inte efterföljs fullt ut. 

För att öka kvalitén i undervisningen och för att säkerställa att alla elever når så långt som 

möjligt har skolan utformat sin organisation så att tre heltidstjänster ägnas åt 

specialpedagogiska uppdrag utöver skolans specialpedagog, dessa utgör skolans spec-team. 

Detta för att öka stödet för de elever som behöver det och för att ge arbetslagen bättre 

förutsättningar att följa upp och analysera hur vi kan öka måluppfyllelsen över tid. En 

utvärdering kring arbetet och insatserna görs kontinuerligt under läsåret för att se över att 

arbetet är riktat mot rätt elever och med rätt innehåll. Spec-teamets uppgift är också att stötta 

mentorer eller ämneslärare i arbetet för att eleverna ska klara kunskapskraven och möta de 

elever som kommit långt fram i sin kunskapsutveckling. Skolans elevhälsa är väl insatta i hur 

arbetet och upplägget ser ut för eleverna både i klassrumsmiljön och för de elever som deltar i 

specialundervisning. 

Utifrån lektionsbesök och i samtal med pedagoger i olika sammanhang och forum 

framkommer att undervisningen varierar i struktur och upplägg. Långängskolan är en stor 

skola och det ses därför som naturligt att pedagoger kommit olika långt utifrån erfarenhet och 

kunskap. Stor del av undervisningen är inkluderande och förutsägbar för eleverna och det 

finns en tydlig riktning. I en del andra undervisningssammanhang är inte alltid målet med 

innehållet i undervisningen tydligt förankrat och formen för undervisningen är inte alltid 

anpassad för elevgruppen. 

Under läsåret har arbetet med anpassningar fortsatt att utvecklas. En stor andel pedagoger ser 

anpassningar som en pedagogisk väg framåt för nå en högre måluppfyllelse för eleverna men 

även här ser erfarenhet och kompetens olika ut hos pedagogerna. Ett ytterligare steg i arbetet 

överlag är att arbeta mer med utvärderingen av anpassningarna så att det är relevanta 

anpassningar som ger den effekt som önskas och därmed högre måluppfyllelse. Där 

differentierad undervisning sker i en inkluderande lärmiljö räcker det överlag bra med 

generella anpassningar och få individuella anpassningar behövs. Det ser olika ut i 

klassrummen hur pedagogerna arbetar med differentiering och generella anpassningar. 

Pedagogerna i förskoleklassen har under läsåret jobbat och strukturerat upp arbetet genom att 

använda varandras styrkor för att eleverna ska få det bästa i undervisning och bemötande när 

de kommer till skolans värld. Pedagogerna har jobbat ihop sig till ett starkt team som ser till 

elevens bästa och hittar utmaningar och stöttning för att alla elever ska komma så långt de 

kan/har förmåga till i sin kunskapsutveckling. Undervisningen handlar till stor del om att 

eleverna ska få upptäcka och leka in kunskaperna för att succesivt under vårterminen öka 

längd och frekvens på arbetspassen som mer liknar skolans struktur, dock med kontinuerliga 
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anpassningar utifrån klassens behov. 

Under läsåret 2021/2022 har ett arbete med att hitta strukturer, trygghet och trivsel samt 

kreativa lärmiljöer på våra fritidshemsavdelningar intensifierats. Utifrån Skolverkets satsning 

kring Nyanländas lärande har Fritidshemmet genomgått en utbildning i pedagogiska raster 

och systematiskt kvalitetsarbete. I dagsläget har vi 5 utbildade pedagoger på 4 avdelningar 

som tillsammans med övrig personal planerar upp och driver arbetet på våra 

fritidsavdelningar. I och med att det finns en relativt hög andel obehörig personal i 

Fritidshemmet så är det en organisation som är under ständig rörelse/rekrytering vilket också 

skapar svårigheter med att bygga upp strukturer och trygghet i våra elevgrupper/avdelningar. 

I det utvecklingsarbete som startat på fritids har fokus under detta läsår varit att få till en 

tydlig struktur över vad som händer varje dag på fritids. Det ska finnas ett tydligt schema med 

bildstöd över varje dag, en tydlighet och trygghet för alla elever som är på fritids. Målet har 

varit att bygga upp en grund som sedan ska kunna utvecklas ytterligare och till det vi vill – ett 

meningsfullt fritids med eleven i fokus. 

På skolan har det i olika forum så som Trygghetsteam, APT, EHT och ledningsgrupp 

diskuterats att det finns olika kompetens gällande att arbeta med konflikter och relationell 

kompetens på skolan. Det krävs både relation till enskilda elever, men också att kunna skapa 

en grupp- och vikänsla i sin undervisningsgrupp. Ca en tredjedel av personalen har under 

föregående år gått Trygghetscirkeln där anknytning är en central del för tryggheten. 

Resterande del skulle gå utbildningen under läsåret men det rymdes inte inom tidsramarna. 

Under pedagogiska samtal, bollplank och under föreläsning av skolpsykolog har både skola 

och Fritidshem fått ta del av specialpedagogisk kompetens gällande att möta utmanande 

elever. Utifrån behovet och inspirationen det gett, uttrycker en del av personalgruppen en 

ytterligare önskan om ökad kompetens gällande att möta utmanande elever. Elevhälsa, 

ledning och resultatet på den kommungemensamma enkäten visar även att generellt 

relationsarbete behövs både gentemot elever, men även gentemot vårdnadshavare för att 

trygga relationen och samarbetet. 

Organisationen runt SVA-undervisningen har inte kunnat genomföras under senare delen av 

vårterminen enligt den planering som fastställdes inför läsåret. Rutinen och strukturen kring 

arbetet med Bygga Svenska har implementerats allt mer. 

Personalens arbetsmiljö 

Under den pandemi som varit under de senaste åren och i synnerhet det gånga läsåret har hela 

personalgruppen utsatts för extra utmaningar och påfrestningar främst i och med den stora 

personalfrånvaron. Personalen har varit underbemannad stor del av läsåret och 

vikarielösningar har ofta bidragit till extraarbete samt en stress över att inte kunna genomföra 

den undervisning som varit planerad. Det har även varit en stor stress över att inte kunna 

rekrytera vikarier samt att inte kunna hålla avstånd på våra begränsade ytor. 

Personalfrånvaro har även drabbat ledningsfunktionen detta läsår vilket inneburit att 

ledningsstrukturen inte kunnat vara lika stark. Detta har i sin tur påverkat arbetsmiljön hos 

såväl ledning, elevhälsa och pedagoger. 

Utöver pandemin har även den omorganisation som valdes att genomföras detta läsår påverkat 

vår arbetsmiljö. Eftersom det varit det första året med den nya organisationen ställdes 

arbetssättet på prov i olika sammanhang, både på grund av den rådande pandemin och med ett 

nytt sätt att arbeta. Organisationen utvärderades både i medarbetarsamtal under hösten och i 

en enkät som gjordes under våren i syfte att utvärdera läsåret. 

Medarbetarsamtalen gav en bild av att det fanns många som var positiva eller neutrala till den 

nya organisationen men att man saknade möjlighet att samplanera med årskursen så mycket 
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som man önskade. I medarbetarsamtalen kom inga andra negativa åsikter gällande 

organisationen upp utöver de redan bemötta åsikterna i risk och konsekvensanalysen som 

gjordes inför omorganisationen. Motsvarande bild framträdde i enkäten. 

En del av personalgruppen var inte positiv till omorganisationen inför läsåret och dessa kände 

att arbetsbelastningen ökade i och med den nya organisationen kopplat till pandemins alla 

vikarielösningar och planering inför dessa. En annan del av personalgruppen var positiva eller 

neutrala till omorganisationen och tyckte att den nya organisationen gav en god 

sammanhållning och trygghet. Under senare delen av våren intensifierades åsikterna om 

omorganisationen och ledning vilket ledde till att ett inledande arbete med Regionhälsan 

startades runt arbetsmiljö. 

Under hela läsåret är det totalt 4 pedagoger som valt att avsluta sin tjänst på Långängskolan 

och vid terminsslut ytterligare 5 till. Till Fritidsavdelningarna sker en rekrytering till varje 

termin på grund av det höga antalet obehöriga pedagoger. Det har överlag varit svårt att 

rekrytera behörig personal under läsåret vilket inneburit att mycket tid lagts på rekrytering. 

Osäkerheten kring rekryteringen och om vi har tjänster tillsatta har även den, påverkat 

arbetsmiljön för alla på skolan. 

Den kommungemensamma medarbetarenkät som genomfördes under våren 2022 visar att det 

finns utmaningar inom roller och förväntningar mellan ledning och medarbetare. 

Långängskolan ligger något lägre än snittet för övriga grundskolor när det gäller uppskattning, 

förtroende, ansvar, mål och utvärdering. Eftersom enkäten i år var begränsad till enbart SKR:s 

HME-frågor behövs ytterligare information för att analysera orsakerna till detta. 
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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 46 19 3 -     

1 79 33 9 -     

2 56 24 3 -     

3 48 16 2 2     

4 69 33 3 -     

5 71 35 10 1     

6 67 23 7 1     

7         

8         

9         

Summa 436 183 37 4     

 

Läsåret 19/20 

HT: 91 elever med frånvaro över 10% 

VT: 197 elever med frånvaro över 10% 

Av de 91 elever med frånvaro över 10% på höstterminen är det 66 stycken som fortsatt har 

frånvaro över 10% även på vårterminen. 

  

Läsåret 20/21 

HT: 197 elever med frånvaro över 10% 

VT: 202 elever med frånvaro över 10% 

Under ovanstående två läsår är det 29 elever med frånvaro över 10% samtliga fyra terminer. 

  

Läsåret 21/22 (t.o.m. maj månad) 

HT: 228 elever med frånvaro över 10% 

VT: 222 elever med frånvaro över 10%. 

  

De fyra elever som ligger i det högsta intervallet under vårterminen har haft frånvaro mellan 

52–78%. Samtliga av dessa elever hade hög frånvaro även under höstterminen och tre av 

dessa är aktualiserade hos Samverkansteamet där arbete pågår med elev, familj och skola. 

Samarbete med Samverkansteamet är även påbörjats med några fler familjer kring elever som 

befinner sig i den övre delen av intervallet 20–49%. Kring andra elever med oroande frånvaro 

pågår också samarbete med socialförvaltning och barnpsykiatrin via SIP-möten. 

Skolan följer frånvarostatistiken varje månad då alla mentorer får en lista för sina elever med 

aktuella siffror. Varje arbetslag ska då gemensamt gå igen hur arbetet fortskrider och planera 



Långängskolan, Kvalitetsplan 22/23 16(23) 

kring de elever som har en oroande frånvaro. Kartläggning ska göras med familjen med 

förslag på insatser och kartläggningen ska sedan följas upp. Vid fortsatt frånvaro kopplas 

elevhälsan in. 

Vi kan se en tydlig förändring gällande frånvaro från och med vårterminen 2020 vilket 

sammanfaller med tiden då pandemin drabbade Sverige. Antalet elever med frånvaro över 

10% fördubblades fr.o.m. vårterminen 2020 och har sedan dess fortsatt ligga på samma nivå. 

Under slutet av denna termin har vi dock kunnat se att antalet elever med frånvaro minskat. 

Något som också påverkat verksamheten är att även personal varit sjuk i högre grad än 

normalt vilket medfört en ansträngd situation för både elever och personal. Verksamheten har 

haft mycket vikarier vilket i sig kan bli en svårighet och utmaning för en del elever, särskilt 

för de elever som redan tidigare har svårigheter att ta sig till skolan och delta i 

undervisningen. 

 

Identifiera och precisera problem kopplade till resultat och 

måluppfyllelse 

Utifrån den sammanfattande nulägesbeskrivningen på Långängskolan i juni 2022 är det 

tydligt att det är följande problem som främst behöver åtgärdas: 

  

-För låg måluppfyllelse 

Andelen elever som inte når godtagbara kunskaper är för hög både utifrån bedömningsstöd, 

Nationella prov och betyg. 

  

-För hög elevfrånvaro 

Andelen elever med frånvaro över 10% är för hög. 

  

-Brister i arbetsmiljö 

Det är ett problem att personalen har en hög frånvaro och signalerar om en hög stressnivå. 

Utifrån tillfälliga vikarielösningar under pandemi och på grund av rekryteringsläget har 

arbetsbelastningen upplevts som hög under en längre period. Tillsammans med resultatet på 

medarbetarenkäten tyder det på att det finns utvecklingsområden inom arbetsmiljön men det 

saknas tillräckliga underlag i dagsläget för att dra slutsatser och därmed åtgärder. 
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Analys av orsaker till varje prioriterat problem 

För låg måluppfyllelse 

En förutsättning för att kunna göra goda analyser gällande bristande måluppfyllelse är ett 

underlag som täcker alla de aspekter som vi vet kan ha betydelse för detta. Utöver detta kan vi 

behöva mer djupgående underlag för de områden som vi särskilt vill uppmärksamma. Detta 

underlag utgörs dels av kunskapsuppföljningar och resultat av Nationella prov, 

närvarostatistik, enkätresultat, men också av mer kvalitativa underlag så som pedagogisk 

dokumentation (omdömen, IUPer, pedagogiska kartläggningar), pedagogers analyser av 

undervisningen och lektionsobservationer. Dessa underlag sammanställs sedan för att kunna 

visa på utvecklingsområden som syftar till ökad måluppfyllelse. 

Ett arbete med att skapa systematik kring hur och när dessa underlag skapas har pågått under 

de senaste åren. I samband med detta har även ett arbete pågått i att skapa förståelse och 

kunskap hos personalgruppen gällande nödvändigheten i detta för att kunna förbättra kvalitén 

i undervisningen och därmed elevernas måluppfyllelse. För att komma framåt i det här arbetet 

behövs ännu mer närvaro av ledningen i arbetslagen och ute i verksamheten för att skapa en 

samsyn. 

Utifrån den variation som fortfarande finns mellan olika pedagogers lektionsplaneringar, 

dokumentation och bedömningar är det svårt att göra några kvalitativa analyser och slutsatser 

om orsakerna till den bristande måluppfyllelsen. Organisationen och strukturen för det 

systematiska kvalitetsarbetet behöver förtydligas och förankras ytterligare. 

Utvecklingssamtalen ligger till grund för att bidra till högre måluppfyllelse och ökad 

undervisningskvalitet. Genom att arbeta utifrån samma mall och samma mål kan en bättre 

överblick över skolan som helhet samt hur arbetet läggs upp, bidra till utveckling framåt. 

Skolans utvecklingsledare äger arbetet med att bygga upp strukturer och ramar för 

utvecklingssamtalen tillsammans med skolans ledning. Framåt kommer vi också se över 

under vilka perioder utvecklingssamtalen ligger för att kunna få till gemensamma perioder där 

fokus i våra kollegiala möten läggs på hur vi kan utveckla våra utvecklingssamtal till det de är 

tänkta till enligt våra styrdokument. 

Under läsåret har svårigheten att hitta en behörig, kompetent och stabil personalstyrka gjort 

att det har brustit i kontinuitet och systematik för eleverna vad det gäller relationsskapande 

och trygghet, planering, genomförande, bedömning och uppföljning. Att få en ökad stabilitet i 

personalstyrkan är en viktig aspekt i det fortsatta utvecklingsarbetet gällande systematiken i 

att utveckla undervisningens kvalité. 

De arbetssätt och arbetsformer som finns på skolan varierar.  Det förekommer såväl 

differentierad undervisning som läromedelsstyrd klassundervisning. I det underlag utifrån 

pedagogernas undervisningsanalyser blir det tydligt att undervisningens kvalité kan skifta 

beroende på vilken undervisning som sker i klassrummet. I läroplanen för grundskolan finns 

det skrivet att "Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

ska främja eleverna fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper." 

Att SVA-undervisningen och organisationen för studiehandledning inte fungerat fullt ut under 

delar av läsåret har påverkat undervisningen för skolans SVA-elever. Likaså att inte arbetet 

med kartläggningarna Bygga svenska genomförts fullt ut. 

Av de underlag som finns så är det främst gällande matematiken i åk 3 som vi kan se 

skillnader på gruppnivå mellan dels pojkar och flickor men även elever som läser utifrån 

SVA. I den analysen framgår det att delproven som syftar till att mäta elevernas 

begreppsförståelse har en lägre andel godkända elever. Detta gäller både pojkar och elever 

som läser utifrån SVA. Utifrån den analysen kan vi anta att en generell språklig svårighet kan 
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ligga till grund för mer specifika matematiska svårigheter. 

Framöver behöver vi göra motsvarande gruppanalyser för både de tidiga bedömningsstöden 

och NP i åk 6. På så vis får vi bättre förutsättningar att uppmärksamma och åtgärda de här 

gruppskillnaderna. 

Flertalet av skolans pedagoger tycker inte att lärportalen Haldor fungerar på ett 

tillfredställande sätt samt så känner de sig inte helt bekväma i hur de ska använda denna portal 

och på vilket sätt det ska bidra till en ökad måluppfyllelse. Skolledningen behöver ta ett nytt 

tag kring detta och se till att alla våra pedagoger vet vad som förväntas av dem och hur arbetet 

ska se ut i praktiken samt koppla in det IT stöd som finns i kommunen för att visa och 

engagera våra pedagoger i hur arbetet kan förtydliga och underlätta vårt dagliga arbete. 

Gällande skolans resursfördelning så finns det stora utmaningar att matcha denna till de behov 

som finns i elevgruppen. Det är först under de senaste tre åren som skolan har haft ett 

fungerande och fullständigt elevhälsoteam, den period innan dess innebar att elevers behov 

inte uppmärksammades och åtgärdades i tid. Konsekvenserna av detta är något vi fortfarande 

påverkas av genom stora behov av insatser i äldre åldrar för att kompensera för det bristande 

stödet i tidiga år (främst genom specialundervisning för att förbättra grundläggande kunskaper 

i svenska och matematik). Samtidigt ser vi det som viktigt att hålla i och utveckla vårt arbete 

med tidiga insatser i de yngre åldrarna. Detta innebär en högre resursåtgång än 

grundtilldelningen. Över tid är vi övertygade om att behoven i högre grad kommer vara i linje 

med grundtilldelningen av resurser. 

Under de senaste åren har skolan, utöver sina grundläggande utvecklingsbehov gällande 

elevhälsa, trygghetsarbete och organisationsstruktur, drabbats av både plötslig elevökning på 

en mycket begränsad kvadratmeteryta, svårigheter med fungerande ventilation, 

långtidsfrånvaro i ledningen och sen även den pandemi som pågått. Allt detta har påverkat 

förutsättningarna för skolan att bedriva utvecklingsarbete på samtliga fronter. 

  

Elevfrånvaro 

2019 hade skolan en mycket hög andel elever med frånvaro över 10% varpå en satsning på att 

åtgärda och förebygga detta inleddes. Dels genom att implementera kommunens plan för att 

förebygga frånvaro med tydliga avstämningar med arbetslagen och steg för åtgärder i de 

ärenden som frånvaron inte upphörde. Skolan kunde se en förbättring fram till och med att 

pandemin bröt ut. Sedan dess har det varit stora utmaningar i att arbeta systematiskt med 

skolnärvaron. Utöver att Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebar att fler elever 

blev sjukanmälda så kunde vi också se hur mängden vikarielösningar under läsåret ökade 

otryggheten för många elever, något vi vet har en relation till lägre skolnärvaro. Detta stödjs 

även av resultaten i elevenkäten som gjordes under läsåret. Hur detta kommer att påverka 

såväl enskilda elever som verksamheten i stort på längre sikt, är svårt att veta. Farhågan finns 

dock att känslan av trygghet och sammanhang kan ha påverkats negativt för en del elever. Vi 

behöver därför nogsamt fortsätta följa frånvaro under kommande läsår och analysera vilka 

insatser som kan behövas. 

Arbetet med att främja närvaro och fånga tidiga signaler på problematisk skolfrånvaro ställer 

höga krav på mentor och arbetslag i att följa rutiner och skapa goda relationer med elever och 

vårdnadshavare. Hög arbetsbelastning, bristande kontinuitet i bemanning i form av vikarier 

skapar mindre bra förutsättningar för detta. 

Som stöd i arbetet med att främja, förebygga elevnärvaro samt åtgärda elevfrånvaro har 

pedagogerna haft hjälp av såväl skolans elevhälsoteam som två närvarocoacher i 

Samverkansteamet. Skolans kurator har varit samordnare i detta arbete vilket lett till en bättre 

struktur gällande närvarouppföljningen. 
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Arbetsmiljö 

Skolan har utsatts för stora belastningar under flera läsår, både gällande pandemins effekter 

men även utifrån lokal- och personalbrist. Den sammantagna bilden utifrån sjukfrånvaro, 

medarbetarenkät och signaler i det dagliga arbetet är att arbetsmiljön måste förbättras för att 

ge de anställda rätt förutsättningar att genomföra sina uppdrag. 

För att klargöra vilka delar av arbetsmiljön som behöver förbättras och på vilket sätt, behöver 

vi i ett första läge mer utförligt kartlägga risk- och friskfaktorer för att därefter besluta om 

åtgärder. Ett samarbete med Region Örebro läns Företagshälsovård är påbörjat med syfte att 

just kartlägga nuläget och därefter besluta om insatser att genomföra under läsåret. 
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Identifierade utvecklingsområden och planerade insatser 

 

Måluppfyllelse  

Utvecklingsområde 1: Stärka den språkliga förmågan hos eleverna 

Vi ser i vår analys att begreppsförståelse inom matematik är en svaghet för både elever som 

läser enligt SVA och för gruppen pojkar i åk 3. Utvecklingsområdet blir därför att stärka den 

språkliga förmågan hos eleverna så att de får förbättrade förutsättningar att tillgodogöra sig 

undervisningen i samtliga ämnen. Det långsiktiga målet är att måluppfyllelsen ska öka, med 

särskilt fokus på flerspråkiga elever. 

Insats: 

Öka pedagogernas kunskaper inom Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. (SKUA) 

  

Genomförande: 

Samtliga undervisande lärare kommer under höstterminen gå en kompetensutveckling i språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Denna utbildning syftar till att öka 

pedagogernas förutsättningar att arbeta språkutvecklande i den ordinarie undervisningen. 

  

Uppföljning: 

I slutet av höstterminen för att se att alla pedagoger genomfört SKUA-utbildningen. 

Under vårterminen följs implementeringen upp genom strukturerade lektionsobservationer. 

  

Utfall mäts genom: 

Den aktuella elevgruppens resultat på Nationella proven i åk 3 och 6, vt 2023. 

  

  

Utvecklingsområde 2: Tydlighet och förankring gällande systematik och struktur 

Inför denna kvalitetsplan framgick det att det underlag som fanns att tillgå inte var tillräckligt 

för att göra de analyser som behövts samt att strukturen för pedagogisk dokumentation 

varierar. Ett utvecklingsområde blir därför att arbeta med strukturen och systematiken under 

läsåret gällande insamlande, sammanställande och genomförande av underlagen. 

Insats: 

Implementera dokumentet gällande den kommungemensamma undervisningsprocessen 

Slutföra dokumentet gällande den påbörjade rutinen angående betyg, bedömning, 

elevdokumentation och utvecklingssamtal samt implementera den i personalgruppen så att 

den efterlevs. 

  

Genomförande: 

Arbetet gällande båda dokumenten startas upp i starten av läsåret 22/23 samt kompletteras 

med skolans årshjul gällande systematiskt kvalitetsarbete. 

Skolans trafikljusmall kompletteras med fler områden. 



Långängskolan, Kvalitetsplan 22/23 21(23) 

Utvecklingsledarna och arbetslaget arbetar med arbetslagets utvecklingsplan, uppföljningar 

och analyser för att gemensamt hitta framgångsfaktorer och utvecklingsområden som en 

grund för att utveckla undervisningens kvalité. 

Gemensamt arbete, med hur omdömen och IUP:er skrivs, genomförs på skolans pedagogiska 

konferenser. 

  

Uppföljning: 

Ett utkast för Långängskolans rutin gällande betyg, bedömning, elevdokumentation och 

utvecklingssamtal ska vara klart till v 44 för att sedan revideras och utvärderas under läsåret. 

Vid höstterminens kunskapsuppföljning följs den nya trafikljusmallen. 

Arbetslagens utvecklingsplaner presenteras på en ledningsgrupp i december. 

Ledningen följer upp IUPer samt omdömen antingen i medarbetarsamtal och/eller i slutet av 

respektive termin. 

  

Utfall mäts genom:  

Att samtliga pedagoger genomför utvecklingssamtal, skriver IUP:er samt omdömen på ett 

likvärdigt sätt, enligt given struktur. 

  

 Utvecklingsområde 3: Organisation av studiehandledning 

Nyanlända elever har ökade utmaningar gällande måluppfyllelse utifrån att de både ska 

bemästra ett nytt språk samtidigt som de ska följa med i årskursens ordinarie undervisning. 

Som ett stöd finns möjligheten för studiehandledning på modersmålet. För att den 

stödinsatsen ska fungera som önskat kräver det en god organisation för att tillhandahålla 

stödet, planering inför handledningen och uppföljning av dess resultat. Finns en fungerande 

organisation av och genomförande av studiehandledning kommer en större andel elever som 

läser enligt SVA att nå uppsatta mål i bedömningsstöd, NP samt godkända betyg, 

  

Insats: 

Att Bygga svenska, genomförs med samtliga SVA-elever. 

Genomlysning av hur studiehandledning utformas och utvärderas samt hur det förhåller sig i 

relation till särskilt stöd. 

  

Genomförande: 

Speciallärarteamet kompletterar sin överblick av särskilt stöd med elever som får 

studiehandledning. 

Trafikljusmallen kompletteras med SVA, modersmål och studiehandledning. 

  

Uppföljning: 

Utvecklingsledare, specialpedagog samt skolans ledning följer upp arbetet vid 

mitterminsavstämningarna. 

  



Långängskolan, Kvalitetsplan 22/23 22(23) 

Utfall mäts genom: 

Att samtliga SVA-elever har genomförd kartläggning i Bygga svenska som senast vid slutet 

av läsåret. 

Att det i slutet av läsåret finns ett tydligt sammanställt underlag över vilken studiehandledning 

som har bedrivits samt vilket resultat det gett. 

  

Skolnärvaro  

Utvecklingsområde 4: Öka den relationella kompetensen 

Forskning visar att trygghet är en central del för hög skolnärvaro, kommunen är i en process i 

att implementera Trygghetscirkeln - en modell för hur pedagoger kan arbeta med 

relationsskapande med elever utifrån anknytningsteorin. 

  

Insats:  

Att genomföra grundkursen för Trygghetscirkeln med samtliga pedagoger. 

  

Genomförande: 

Under vårterminen 2023 kommer delar av de pedagogiska konferenserna samt viss 

arbetslagstid användas till utbildningen i Trygghetscirkeln. 

  

Uppföljning: 

Vid läsårets slut följer vi upp att alla pedagoger på skolan fått utbildning i Trygghetscirkeln. 

  

Utfall mäts genom: 

Alla elever kan ange minst en vuxen som de är trygg med i skolans trygghetsenkät. 

Att skolfrånvaron minskar så att den som minst är i nivå med hur den var innan pandemin. 

  

Utvecklingsområde 5: En trygg och stimulerande rast 

Forskning visar att trygghet är central del för hög skolnärvaro. En stund under skoldagen som 

kan upplevas otrygg är rastperioderna. Genom en tydlig struktur för vuxennärvaro samt 

vuxenledda rastaktiviteter kan detta åtgärdas och skapa en trygg miljö. 

Insats: 

Utforma ett tydligt schema för rastvärdar och rastaktiviteter. 

Konkreta aktiviteter från samt handledning av SISU i projektet Rörelse i skolan. 

Två utsedda pedagoger ansvarar särskilt för rastverksamheten, i samarbete med SISU. 

  

Genomförande: 

I läsårsstarten görs en förmätning gällande upplevelsen av rastverksamheten. 

Vuxen- eller elevledda rastaktiviteter varje dag. 
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Uppföljning: 

I slutet av läsåret mäts upplevelsen av rastverksamheten åter igen. 

  

Utfall mäts genom: 

Att elevers upplevelse av rasten blir mer positiv. 

Att skolfrånvaron minskar så att den som minst är i nivå med hur den var innan pandemin. 

  

Arbetsmiljö 

Utvecklingsområde 6: Fördjupad nulägesbild och plan för åtgärder gällande 

arbetsmiljön 

Det finns signaler om brister i arbetsmiljön på skolan. För att kunna besluta om åtgärder 

behöver dock en mer omfattande kartläggning göras. 

  

Insats: 

Samarbete med Regionhälsan. 

  

Genomförande: 

Aktiviteter beslutas i samråd med Regionhälsan i början av läsåret 22/23. 

  

Uppföljning: 

Uppföljning beslutas i samråd med Regionhälsan. 

  

Utfall mäts genom: 

Det underlag som framkommer i samarbetet med Regionhälsan. 
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