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Grundskola, förskoleklass & 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 

Stocksätterskolan är relativt nyrustad och har under de senaste åren genomgått stora 
lokalförändringar och renoveringar, vilka färdigställdes läsåret 19-20 och blev ett stort lyft 
för skolan. Trots fräscha och ändamålsenliga lokaler krävs det noggrann planering samt 
flexibilitet att få dem att räcka till och det är en utmaning som påverkar hela verksamheten 
och de förutsättningar som krävs för att skapa god lärmiljö och rimlig arbetsmiljö för både 
elever och lärare. 

Upptagningsområdet är både från närliggande hyreshusområde samt villaområden och är 
brett socioekonomiskt. 

Skolan har under läsåret bytt ledning och under vårterminen har ledningsresursen varit 
begränsad då biträdande rektor på skolan delvis har varit sjukskriven. Detta har tydligt 
påverkat skolan systematiska kvalitetsarbete och verksamheten i stort. I övrigt har det varit 
hög frånvaro och arbetsbelastning bland skolans personal vilket påverkat kvaliteten på 
undervisningen då fokus stundtals har legat på trygghet och vuxennärvaro i klasserna. 
Förklaringen är bland annat den pandemi som varit men också den rörlighet i ledning som 
pågått över tid. Den sista arbetsmiljöenkäten för personal visar dock att det finns en positiv 
trend och utvecklingen går åt rätt håll. 

De utbildningsinsatser som anordnats centralt, SKUA och matematiksatsningen har gynnat 
likvärdighet i undervisningen samt ligger i linje med de utvecklingsområden som skolan har. 
Det har dock tidsmässigt påverkat möjligheten att arbeta med verksamhetens övriga 
utvecklingsbehov som tex implementering av Haldor och Trygghetscirkeln. 

I lokalerna ryms studio 4-6 samt en flexgrupp för elever med behov av viss undervisning i 
mindre grupp. Under läsåret har det varit ca 10 elever i flexgrupp, schemalagda vid några 
tillfällen per vecka vilket har varit föränderligt utifrån behov och kontinuerlig utvärdering. 

Under hösten 2021 startades en förberedelseklass upp för att stötta nyanlända och 
tvåspråkiga elever. Detta projekt drivs av två behöriga lärare som kartlägger eleverna utifrån 
Bygga svenska-materialet samt Skolverkets kartläggning steg 3. Dessa kartläggningar ligger 
till grund för elevernas schemaläggning och undervisning för att ge eleverna möjligheter att 
utvecklas där de befinner sig. 

Stocksätterskolan har cirka 70% elever med annat modersmål och många olika språk finns 
representerade. Störst, förutom svenska, är arabiska och tigrinja. Modersmålsundervisning 
samt studiehandledning erbjuds på cirka 15 olika språk. Modersmålet har legat parallellt 
med elevens val på skoltid, 

Kulturskolan bedriver projektet El Sistema i samarbete med Stocksätterskolan. I förskoleklass 
undervisas barnen i sång, rytmik och grundläggande musikteori. I årskurs 1 utökas den 
obligatoriska undervisningen med instrumentspel, i årskurs två och uppåt finns det möjlighet 
att delta i orkesterspel efter skoltid. Ett samarbete som gynnar skolans elever. 

Under det gångna året har Verdandi samt andra föreningar bedrivit verksamhet i skolans 
lokaler, på helger och på kvällstid. 

  

Beskrivning av organisation 

Stocksätterskolan är en F-6 skolan med cirka 330 elever och 45 pedagoger som är belägen i 
norra Hallsberg, med direkt närhet till naturen. Till skolan hör också ett fritidshem med cirka 
130 barn inskrivna. 
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Verksamheten organiseras i tre arbetslag, F-3 som kallas Ekängen, 4-6 som kallas Rönnen 
och fritidsarbetslaget med fritidsavdelningarna Ängen, Eken och Rönnen. Arbetslagen har 
varsin utvecklingsledare med ledningsfunktion, som tillsammans med skolans rektor, 
biträdande rektor och specialpedagog bildar skolans ledningsgrupp. 

Stocksätterskolans elevhälsoteam består av kompetenser i form av specialpedagog, kurator, 
speciallärare, skolpsykolog, skolsköterska och rektor. Skolläkare, IKT-pedagog samt språk- 
och talpedagog har också funnits tillgängliga vid behov. Elevhälsoteamet träffas regelbundet 
varje vecka och vid behov utökas tiden till halvdagar. 

Skolan har ett trygghetsteam med representanter från arbetslagen. Trygghetsteamet leds av 
skolans biträdande rektor och kurator, och innehåller pedagoger från de olika arbetslagen. 
Teamet arbetar med skolans trygghetsarbete, på både förebyggande och åtgärdande nivå. 

Studio 4-6, en särskild undervisningsgrupp som är förlagd på Stocksätterskolan. Där har 
under läsåret 21-22 tre pedagoger arbetat med elever som är i behov av en särskild lärmiljö, 
dock sker mycket av undervisningen integrerat utifrån de enskilda elevernas behov. 

Personalens kompetens 

Stocksätterskolan har en stabil personalgrupp med behöriga lärare. I förskoleklass finns en 
förskollärare som ständigt arbetar där som grundbemanning. Därutöver är det behöriga 
lärare som är tänkta att följa med eleverna upp till åk 3. I F – 3 är det endast tre pedagoger 
av elva som saknar behörighet men det är endast ett fåtal högskolepoäng kvar innan de kan 
ta ut sin legitimation. Det finns uttalade planer för detta. I åk 4 – 6 har vi behöriga mentorer i 
alla klasser dock saknar vi behörig slöjdlärare i textil, bild och hemkunskap. Vikarier finns och 
stöttas upp av behöriga lärare i planering och bedömning. 

Sju av skolans nio pedagoger som undervisar i svenska och svenska som andraspråk i 
årskurserna 4-6 har efter kompetensutveckling fått behörighet i båda ämnena. De lärare som 
saknar behörighet i svenska som andraspråk upp till år 6 får stöttning i både planering, 
genomförande och bedömning av behörig svalärare som också undervisar i ämnet SVA, 
främst i åk 3. 

Det finns för närvarande sex stycken förstelärare på Stocksätterskolan varav fem är 
mentorer och en är musiklärare. 

I fritidshemmet arbetar åtta pedagoger, varav fyra har lärarlegitimation, en av dem med 
inriktning mot fritidshemmet. Övriga pedagoger är barnskötare eller obehöriga. 

På skolan arbetar även fem stycken resurslärare, med uppdrag mot elever i behov av särskilt 
stöd. Dessa personer är barnskötare alternativt har fått uppdraget utifrån adekvat 
erfarenhet och personlig lämplighet. 

Övrigt 

Stocksätterskolan utökar elevantalet läsår efter läsår, detta påverkar både organisation, 
rutiner, strukturer och lokaler. Läsåret 22-23 är det 58 elever i förskoleklass och om 
ökningen av elever fortsätter kräver det omorganisation i både verksamhet och lokaler. 
Skolan har idag tvåparallelligt i åk 2, 3, 4 och 6 samt treparallelligt i åk 1 och 5. Denna 
elevökning innebär påfrestningar på organisationen och lokaler som vi är medvetna om och 
diskuterar regelbundet i lednings- och personalgruppen. En organisation som växer behöver 
tydliga rutiner och en stabil ledningsstruktur för att skapa en hållbar och trygg verksamhet 
för både elever och personal och framförallt kunna hålla en hög kvalitet på undervisning 
med en lärmiljö som gynnar elevernas kunskapsutveckling. Skolans upptagningsområde har 
en bredd både vad gäller flerspråkighet men också socio-ekonomiskt vilket innebär att stora 
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elevgrupper inte är ett alternativ. Beprövad erfarenhet visar att mindre klasser gynnar 
elevernas kunskapsutveckling och där har skolans förutsättningar en utvecklingspotential. 
Skolan behöver utöver behöriga lärare och fritidspedagoger även personal med funktioner 
som IT-ansvar, schemaläggning men också som tryggar upp de sköra tillfällen och platser 
som synliggörs i skolans trygghetsenkät och där behovet av vuxennärvaro är stort. 
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Resultat 

Uppföljning av föregående kvalitetsredovisning och verksamhetsplan 

Prioriterade mål läsåret 2021/2022:  

  

Matematik genom TRR och Singmamatte  

Andelen elever som klarar nationella proven i matematik i skolår 3 ska årligen öka för att 
2022 vara 100 procent. 

Andelen elever som klarar Skolverkets diagnos "Hitta matematiken" ska årligen öka för att 
2022 vara 100 procent. 

Elevernas Läsutveckling  

Värdegrundsarbete kopplat till skolans trygghetsplan  

Systematiskt kvalitetsarbete som ett verktyg för att följa upp ovan nämnda områden.  

Pedagogerna i F-3 ingår i en övergripande kommunal satsning kring matematik, TRR - tänka, 
resonera, räkna. Utifrån de kunskapsresultat som noterats har denna satsning ännu inte gett 
önskad höjning av densamma. En analys som görs är att elever med annat modersmål än 
svenska behöver få stöd med TRR-matematiken på annat sätt, tex utökad 
studiehandledning. Den satsning som var tänkt att lägga resurstid på matematiklektionerna 
föll bort på grund av hög frånvaro bland personal med snabba organisationsändringar till 
följd. 

Pedagogerna i åk 4-6 har under året haft två kompetenssatsningar som pågått, Singma-
matematik och SKUA, språkutvecklande arbetssätt. Insatserna med studiestöd där en av 
skolans förstelärare har deltagit är bidragande till att resultaten för åk 6 i NP ökat och 
måluppfyllelsen i matematik. Studiehandledare har också varit kopplat till studiestöd samt 
extrastöd i matematik vilket påverkat kunskapsutvecklingen positivt. 

Årets kunskapsresultat i siffror 

Mätetal Mål Källa Resultat 

   Juni 2022 Juni 2021 Juni 2020 

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

Ska årligen öka Skolverkets obl. 
kartläggningsmateri
al Hitta 
matematiken 

65% 83% 85% 

Andel elever som 
kan läsa när de 
lämnar skolår 1 

Ska årligen öka Omdömen i Haldor 
98% 44% 90% 

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

Ska årligen öka Nationella prov 

Åk 3: 16 % 
Åk 6: 92 % 

Åk 3: 30% 
Åk 6 95 (2019) 

Åk 3: 59 % 
Åk 6 92 (2018) 



 

Stocksätterskolan, Kvalitetsplan 22/23 9(28) 

delprov. För åk 6 
och 9 anges andel 
elever som når 
provbetyg A-E. 

Meritpoängen i åk 
6-9 

Ska årligen öka  
Åk 6: 230,1 Åk 6: 223,4 Åk 6: 200,5 

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

Ska årligen öka  

Åk 6: 69 % Åk 6: 52 % Åk 6: 60 % 

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

Ska årligen öka  

Åk 6: 82 % Åk 6: 67 % Åk 6: 71 % 

Resultaten för NP i matematik åk 3 har sjunkit trots satsningar på kompetensutveckling för 
pedagoger och under samma tid har resultaten för åk 6 ökat. Åk 6 har ökat också när det 
kommer till meritpoäng och kunskapskrav i alla ämnen. 

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 

skola 95,06 99,21 97,62 

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

Ska årligen öka 
för att 2022 
vara minst 98 % 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga 5 

skola 97,9 
fritids 97,01 

98,26 
93,75 

96,19 
100 

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 

skola 99,38 98,43 98,41 

Andelen elever 
som anser att 
lärarna tar 
hänsyn till 
elevernas åsikter 

Ska årligen åka 
för att 2022 
vara minst 80 % 

Förvaltningsgemensam 
elevenkät, fråga 13 

skola 99,38 98,43 96,83 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med bemötandet 
i våra skolor 

Ska årligen öka 
för att 2022 
vara minst 98 % 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga 2 

skola 97,2 
fritids 95,52 

99,13 
97,92 

100 
98,04 

Andelen vårdnadshavare som besvarat enkäten är låg 143 stycken dock en ökning från 2021 
då andelen besvarade enkäter var 115. Även kring elevenkäterna är andelen besvarade 
enkäter låg och det är tydligt att det är ett utvecklingsområde då endast 160 elever har 
besvarat enkäten. 

Vårdnadshavare för fritids som besvarat enkäten 2022 var 67 stycken av cirka 130 inskrivna 
elever. 
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2021 var det 48 vårdnadshavare som besvarade enkäten. 

2020 var det 51 vårdnadshavare som besvarade enkäten. 

Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga 

2022 97,01% - 2021 97,92% - 2020 96,08% 

Vårdnadshavare upplever att deras barn kan påverka innehållet i verksamheten 

2022 96,92% - 2021 95,83% - 2020 100% 

  

  

Undervisningens kvalitet 

Förskoleklass 

Under året har eleverna i förskoleklass utvecklats och många är bedömda godkända, 
resultaten mellan flickor och pojkar är ganska lika. Undervisningen sker i mindre grupper och 
pedagogerna som undervisar i förskoleklass har fokuserat på matematik och svenska. 
Utmaningen i elevgruppen är elever med annat modersmål med mindre ordförråd vilket 
leder till utmaningar att förmedla undervisningen och få eleverna att beskriva och berätta på 
svenska. Pedagogerna har undervisat alla elever i olika grupperingar vilket bidrar till trygghet 
för både elever och pedagoger då de känner varandra väl efter läsåret. Under läsåret har 
ordinarie pedagoger varit sjukskrivna längre tid vilket påverkat rutiner, struktur och stabilitet 
i verksamheten. Skolan upplever att samarbetet med fritids fungerar bra och de jobbar 
tillsammans runt barnen och har ett gemensamt förhållningssätt. 

TRR passar förskolepedagogiken då eleverna uppfattar den som lek dock saknas skrivandet i 
matematik, forma siffror med penna och liknande vilket har fångats upp i undervisningen. 

Utmaningen är samtalen kring matematiken, många barn är inte så vana att diskutera och 
flerspråkiga elever kan sakna ord och uttryck i diskussioner. Pojkar har svårare att fokusera 
än vad flickor har. 

Flertalet av eleverna har god bokstavskännedom och många är väldigt intresserade av 
bokstäver. Ett antal kan också läsa lite grand. Bokstavsarbetet sker i samarbete med fritids 
där det skolan handlar mer om det teoretiska, långa och korta ord, rim och ramsor, 
sammansatta ord, språkets uppbyggnad, vad är ett ord, vad är en mening med mera och på 
fritids mer praktiskt pyssel kring varje bokstav. 

Vi ser ingen större skillnad på flickor och pojkar. Svenskspråkiga elever har större ordförråd. 
Sva-eleverna har stort passivt ordförråd och ordförståelse men mindre aktivt ordförråd. 
Trots hög frånvaro av både personal och elever har planen för undervisningen följts. 

I trygghetsarbetet har det jobbats mycket med Rädda barnens material Stopp min kropp och 
att eleverna ska ha respekt för varandra, både på nätet och i verkligheten. 

I samarbetet med El Sistema, där sångerna handlar om värdegrund, får eleverna träna och 
uppträda för varandra och för publik och föräldrar, vilket skapa sammanhållning och 
gemenskap. 

Pandemin har påverkat hela verksamheten med stor sjukfrånvaro periodvis. Elever kan ha 
varit borta långa perioder och när eleverna kommit tillbaka har de haft svårt att hitta sin 
plats i gruppen igen. Då har fokus legat på att återföra till rutiner så som samlingar, 
lekstunder, struktur och regler 
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För att få underlag till elevernas kunskapsutveckling så har bland annat Skolverkets 
bedömningsstöd i matematik och svenska genomförts. De har sedan följts upp på 
klasskonferenser med ledning och elevhälsa där vidare insatser för bollplank, kartläggningar, 
frånvarorutiner och särskilt stöd diskuteras och fattas beslut kring. 

Åk 1 

I årskurs 1 är det 6/42 elever som inte är godkända. En elev började i slutet av maj och har 
inte fått omdömen men förväntas inte bli godkänd i höst och räknas inte med i de sex 
eleverna. Fyra av de icke godkända är pojkar och två är flickor, alla elever är Sva-elever. De 
elever som når högre måluppfyllelse är det två pojkar med svenska som modersmål. 

Områden som är svåra för dessa elever är problemlösning, talområdet 0-100 (sitter inte 
säkert) och matematiska begrepp. 

Matematikundervisningen bygger på TRR. Den kan upplevas som svår för elever med annat 
modersmål. Därför kompletteras undervisningen med ma-appar, ma-spel, ma-häften och 
matteläxa varje vecka. De elever som har svårast för TRR-matte får extra träning med 
speciallärare ett par gånger i månaden. Det kan vara repetition eller för att ge förförståelse 
av begrepp etcetera Matematiken vävs in i det dagliga som till exempel samlingar och 
begreppsträning i vardagen. Kunskaperna stäms av genom bedömningsstödet, Banuca och 
Nunes-test under vårterminens början. 

8/42 är inte godkända i svenska eftersom de inte kan läsa med flyt eller har svårt att skriva 
på egen hand. Av dessa har sex ett annat modersmål. Ny elev som kom i maj är inte 
medräknad i statistiken men kommer inte att bli godkänd under kommande termin då hon 
inte läser eller skriver på egen hand. Av dessa åtta elever är det en elev som inte har knäckt 
läskoden, sex stycken är pojkar. Det är många elever som ändå läser och flera har fått riktigt 
bra läsflyt. Det är också fler elever som är godkända denna termin än i höstas. 

Alla elever får öva på läsning varje dag efter sin egen nivå. Alla läser i läseböcker med läskort. 
Alla har individanpassad läsläxa varje vecka. Eleverna övar bokstäver och att läsa varje dag, 
bland annat genom Språkbiten, appar, läseböcker och arbetsböcker. 

Resurser används för att skapa möjligheter att undervisa i halvklass eller i mindre grupper 
för att kunna individanpassa undervisningen och ge stöd och då främst i svenska och 
matematik. 

Trygghetsarbetet och värdegrundsarbetet genomsyrar hela skoldagen. Skolans regler 
diskuteras, regelbundna klassråd genomförs, incidenter som sker följs upp och reds ut och 
vid behov kontaktas vårdnadshavare. Vuxennärvaro prioriteras vid raster, kapprummen, till 
och från matsal och idrott. Trygghet och arbetsro har varit viktiga bitar i klassrummen också. 
Fokus ligger på att få till en bra arbetsmiljö och en god lärmiljö, skärmar, andra arbetsplatser 
och hörlurar i klassrummen finns att tillgå vid behov. 

Åk 2  

25% når inte målen i matematik 

66% når målen 

9% når längre än målet 

Det är större del flickor än pojkar som inte når målen. De flickor som inte når målen är 
flerspråkiga och når inte heller målen i svenska som andraspråk. En av flickorna har diagnos 
som försvårar hennes utveckling. Bland de elever som når högre måluppfyllelse så är det lika 
mellan pojkar och flickor. 
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Svåra områden inom matematiken är problemlösning, talföljder och likhetstecknets 
betydelse. Vi har arbetat med dessa områden inom TRR men vi anser att eleverna behöver 
mer färdighetsträning för att befästa kunskaperna. 

Grunden inom matematikundervisningen är TRR. Den tar mycket tid och färdighetsträningen 
inom de områden som TRR tar upp är svårt att hinna med. Resterande tid arbetar vi med 
områden som inte tas upp inom TRR. 

Vid ett par tillfällen har vi en resurs som stöd. Flera av våra flerspråkiga elever har fått stöd 
genom studiehandledning. Flexgruppen har varit ett stort stöd för elever med diagnos. Vi har 
även en grupp elever som arbetar extra med TRR hos specialläraren. 

27% når målnivå för åk 2 i läsförståelse, Legilexi 

55% når målnivå för åk 2 för avkodning, Legilexi 

34% klarar inte bedömningsstödet i läsa B, Skolverket 

57 % klarar bedömningsstödet i läsa B, Skolverket 

9 % når längre än målet 

Det är fyra flickor med annat modersmål som vi bedömer efter Bygga svenska. De har 
kommit igång med läsningen men saknar läsflyt och förståelse. Vi ser ingen skillnad mellan 
pojkar och flickor bland övriga elever. Bland de flerspråkiga eleverna ser vi att det är svårare 
med läsförståelsen vilken leder till mindre läsflyt. Vi kan se att det är störst andel flerspråkiga 
elever som inte klarar måluppfyllelsen i svenska. De flerspråkiga eleverna som inte hade 
svenska språket i förskoleklass har inte kommit lika långt i läsutvecklingen som övriga elever. 
Elever med diagnos har också svårare att nå måluppfyllelse. 

Vi arbetar mycket med läsning i olika former, egen tystläsning, parläsning och högläsning, i 
böcker och på ipaden. Resurs har läst med vissa elever. Vid högläsning samtalar vi om 
innehållet. Vi arbetar efter läsfixarna. Eleverna arbetar också med läs och skrivläxa. För att 
inspirera till läsning deltog vi i Akademibokhandelns lästävling. 

För att säkerställa elevernas kunskapsutveckling används Skolverkets bedömningsstöd 1 
gång/termin och de som inte uppfyllt allt bedöms igen. Bedömning av elevernas kunskaper i 
den dagliga undervisningen vid muntliga resonemang, skriftliga uppgifter. Kollegiala träffar 
där vi diskuterar elevernas kunskaper och utveckling samt svårigheter. 

Utvecklingsområde 4 

Våra TRR träffar med kollegor från andra skolor tycker vi är värdefulla för att öka elevernas 
måluppfyllelse. Även träffarna inom parallellen då vi diskuterar problem som uppstår och 
tillsammans hittar vi nya tillvägagångssätt för att förbättra undervisningen. Våra träffar inom 
arbetslaget tycker vi saknar pedagogiska diskussioner och det är något som kan förbättras. 

 Åk 3 

Avstämningar i matematik har skett genom Banucca och Nunes på höstterminen i anslutning 
till matematiksatsningen TRR samt Skolverkets bedömningsstöd för åk 3. Under vårterminen 
har vi för första gången arbetat med matematikbok - Singma matematik. Då vi har arbetat 
med TRR som huvudsaklig undervisningsmetod sedan förskoleklass så kompletterades 
matematikundervisningen med ett läromedel då TRR materialet var slutfört vid 
höstterminens slut. Resultat av nationella proven i matematik så ser vi att det är 8 elever av 
48 elever som når kravnivå på alla proven. Det är flickor som är överrepresenterade i att nå 
målen på alla prov men vi ser även att det är flickor som når flest godkända delprov. Vi ser 
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att elever med svenska som andra språk har svårare att nå målen i alla delprov på nationella 
proven i matematik. Pojkar med svenska som andraspråk har svårast att klara delproven i 
matematik. 

Under läsåret har vi läst varje dag. Eleverna läser själva minst 20 minuter varje dag. Vi ser att 
läsutvecklingen har gått framåt och elevernas läsförståelse har ökat. Vid två tillfällen under 
läsåret har Legilexi genomförts. I vårterminens resultat av Legilexi ser vi att 16 av 48 elever 
har svårt med avkodningen och behöver ha fortsatt stöd sin i läsutveckling, dessa elever 
behöver också arbeta med sitt ordförråd och få upp läshastigheten. I resultatet av Nationella 
proven i svenska och svenska som andraspråk har. 25 av 48 elever har klarat delprovet med 
skönlitterär text. 26 av 48 elever har klarat läsförståelsen av delprovet med fakta 

Skillnaden mellan pojkar och flickor finns, det är 7 pojkar som inte klarar läsproven på de 
nationella proven och det är 6 flickor av som inte klarar proven. 

5 elever är undantagna nationella proven. Det är 2 flickor och 3 pojkar. 3 elever är 
undantagna på grund av att de är nyanlända. 2 elever är undantagna för att de har läs och 
skrivsvårigheter. 

Under läsåret har fokus legat på att arbeta med trygghet och värdegrund. Vi kan se att 
enskilda elever har gjort stora framsteg i sin sociala utveckling. Lärarna har använts sig av 
sociogram för att se vad eleverna väljer och göra grupperingar och platser som eleverna 
känner trygghet i. 

Vi i parallellen har under läsåret haft samplanering och på så sätt ändrat och tillfört 
arbetssätt, material och metoder för att möta elevernas kunskaper i den närmsta 
utvecklingszonen. Vi har varje vecka haft kollegiala träffar i matematik TRR med kollegor på 
andra skolor. Det har berikat och gett oss verktyg att öka elevernas kunskaper, dessa 
matematikträffar har vi även kollegialt diskuterat bedömning och genomförandet av 
nationella prov. Vi saknar pedagogiska diskussioner och en röd tråd med fritidspersonal för 
att elevernas hela skoldag ska vara en utvecklande verksamhet. 

Åk 4 - 6 

Åk 4 - 6 arbetar med Singma-matematik. Detta innebär likvärdig undervisning då alla lärare 
följer materialets upplägg och aktiviteter. Undervisande lärare i matematik deltar i kommun-
gemensamma digitala matematik-träffar varannan vecka. Epa-metoden används i 
undervisningen där stor vikt läggs vid att kunna tala matematik och få förståelse för 
matematiska begrepp. Eleverna får använda laborativt material, bland annat blockmodellen. 
Som komplement till Singma använder vi flera matematik-appar för extra färdighetsträning, 
bland annat Matteappen och Bingel. Sva-elever som är i behov av studiehandledning i 
matematik får stöd av studiehandledare 1 gång i veckan (45 min). Studiehandledare delges 
moment och planeringar via Haldor. För elever som är i behov av extra stöttning i matematik 
finns möjlighet till studiestöd 60 minuter per vecka. Kunskapsloggar (diagnoser) genomförs 
för att följa upp elevernas utveckling inom momenten samt för att få en överblick av 
elevernas kunskaper och förmågor efter aktuellt kapitel. Två gånger per termin görs 
kunskapsuppföljningar för att kartlägga elevernas matematik-kunskaper. Avstämning mot 
respektive årskurs sker efter genomförd kunskapsuppföljning utifrån frågor som: vilka 
förmågor behöver eleverna utveckla, vilka förmågor har eleverna förankrat. Undervisning 
sker utifrån gemensamma planeringar, ämnesövergripande med matematik/ no och 
matematik/ so och kopplar praktiska delar till de praktiskt-estetiska ämnena. Lovskola 
erbjuds till elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i åk 5 och 6 i matematik. 

Lärare i åk 4 - 6 har under läsåret 21 - 22 deltagit i SKUA kompetensutveckling. På dessa 
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träffar förs diskussioner kring samarbete och hur studiehandledare och ämneslärare 
kompletterar varandra. För planeringar och elevuppgifter använder ämneslärare och 
studiehandledare Haldor som en gemensam grund. Ett interkulturellt förhållningssätt tar 
tillvara på våra elevers olika kulturer, bland annat inom de praktiska-estetiska ämnena. Alla 
ämnen integreras med svenskämnet ur ett SKUA-perspektiv. Bildstöd som komplettering till 
begreppsförståelse samt stödmallar för skrivande används som verktyg i undervisningen. För 
våra tvåspråkiga elever görs bedömningsstödet "Bygga svenska". 

Hela skolan arbetar med värdegrund och trygghet utifrån vad som framkommer i den 
skolövergripande trygghetsenkäten. 

  

  

Personalens arbetsmiljö 

Stocksätterskolan har en stabil personalgrupp där många har arbetat länge. Under läsåret 
har dock ledningsgruppen förändrats. Vid årsskiftet slutade ordinarie rektor och biträdande 
rektor klev in som tillförordnad och 1 april klev ny rektor in, dock en person som varit 
biträdande rektor på skolan tidigare. Detta har påverkat hela verksamheten och underlag 
från medarbetarsamtal mm saknas. Sjukfrånvaron har varit hög under läsåret och påtagligt 
belastat verksamheten. 

Utifrån den medarbetarenkät som gjordes under våren 2022 har dock vissa värden ökat 
markant samtidigt som vissa minskat obetydligt. 

  

Resultat SKR:s HME-frågor 2020, Stocksätterskolan
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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 51 26 10 0  1 0 0 

1 44 9 4 0  0 0 0 

2 43 10 2 0  0 0 0 

3 48 19 3 0  0 0 0 

4 56 15 6 1  0 0 0 

5 45 15 6 0  0 0 0 

6 51 11 3 2  0 0 0 

7         

8         

9         

Summa 338 115 54 3  11 20 0 

Pandemin har påverkat en majoritet av elevernas frånvaroprocent. Detta i samband med 
hög personalfrånvaro har försvårat frånvaroarbetet. (Frånvarorutinen har inte stämt överens 
med den breda höga frånvaron som pandemin innebar). Under klasskonferenser har de 
elever med oroväckande hög frånvaro uppmärksammats och frånvarotrappa genomförts 
tillsammans med vårdnadshavare. Extra insatser har gjorts i enstaka elevärenden med EHT 
inkopplat samt närvarocoach påkopplat. 
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Identifiera och precisera problem kopplade till måluppfyllelse 

Identifiera och precisera problem kopplade till resultat och måluppfyllelse 

Matematik - låga resultat i vissa årskurser och framförallt NP för åk 3. Vi ser att tvåspråkiga 
elever har lägre måluppfyllelse och vi måste anpassa undervisningen utefter deras behov. 
Det framkommer också tydligt att vi behöver se kompetenser och behörighet för 
undervisande lärare i matematik. 

SVA - implementering av SKUA. Utifrån pedagogernas samlade analyser ser vi att det 
fortfarande är våra tvåspråkiga elever som ligger lågt i resultaten. Detta är ett 
utvecklingsområde som genomsyrar hela verksamheten och kan kopplas till våra elevers 
resultat i princip alla skolans ämnen. 

Trygghetsarbete och värdegrund. Utifrån trygghetsenkäten för elever är det tydligt hur vi 
brister i både studiero och trygghet. Vi ser också att rutiner kring kränkningsanmälan inte 
åtföljs samt att närvaro/frånvaro-arbetet brister på sina håll. 

Undervisningsprocessen - pedagogiska planeringar, undervisningens kvalitet, likvärdighet i 
klassrummet - är förutsättningar för att våra elever ska kunna få till sig kunskaper och ett 
lärande. Här finns det ett stort behov av att samordna, samplanera och få grepp om hela den 
processen för att skapa förutsättningar för lärandet och elevernas möjlighet till högre 
måluppfyllelse. 

Systematiska kvalitetsarbetet - Många delar av skolans verksamhet har haltat på grund av 
rörlighet i ledningsgruppen. Det systematiska kvalitetsarbetet, resursfördelning, 
kommunikation, förväntningar och ansvar är bitar som behöver knytas ihop och samordnas. 
Resursanvändning - extra stöd, flex, studiehandledning, gruppnivå - individnivå. 
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Analys av orsaker till varje prioriterat problem 

Matematik - låga resultat i vissa årskurser och framförallt NP för åk 3. Vi ser att tvåspråkiga 
elever har lägre måluppfyllelse och vi måste anpassa undervisningen utefter deras behov. 
Det framkommer tydligt i analyserna kring kunskapsuppföljning att TRR (TÄNKA, RESONERA, 
RÄKNA) kräver mer av förberedande arbete med begreppsförståelse för våra elever med 
annat modersmål.  Vi har organiserat undervisning i halvklasser i alla årskurser och tagit stöd 
av studiehandledare samt speciallärare i detta arbete men trots detta stöd har 
kunskapsutvecklingen inte varit tillfredsställande. Pandemin har under läsåret påverkat 
möjligheten att använda resurser till att dela klasser i mindre grupper då personal behövts i 
andra klasser vid sjukdom. Lokaler är ytterligare en faktor som spelar in för hur vi kan 
organisera undervisning i mindre grupper, studiehandledning etcetera. 
Kunskapsuppföljningen ses över på klasskonferenser två gånger per läsår och de elever som 
riskerar att inte nå målen följs upp, kartläggs och insatser sätts in. Utifrån dessa 
klasskonferenser och lärarnas analyser utifrån bedömningsstöd kan vi tydligt se att 
matematikundervisningen definitivt är ett utvecklingsområde. Dessa resultat redovisas och 
kommuniceras via Tema-rapporter till bildningsförvaltning samt nämnd. Framförallt behöver 
en extra satsning göras kommande läsår för åk 4 utifrån resultaten för NP i åk 3. Det 
framkommer också tydligt att vi behöver se över kompetenser och behörighet för 
undervisande lärare i matematik. 

SVA - implementering av SKUA. Utifrån pedagogernas samlade analyser ser vi att det 
fortfarande är våra tvåspråkiga elever som ligger lågt i resultaten. Detta är ett 
utvecklingsområde som genomsyrar hela verksamheten och kan kopplas till våra elevers 
resultat i princip alla skolans ämnen. Den förberedelseklass som är organiserad på skolan har 
haft stor betydelse för hur vi fått underlag till våra tvåspråkiga elevers kunskapsutveckling. Vi 
ser dock att studiehandledning i den utsträckning som finns idag inte är tillräcklig och 
anpassningar i klassrummet för undervisande lärare inte alltid är genomförbara då den 
språkliga mångfalden är komplex. Sva-undervisning kräver oftast grupperingar och för det 
krävs både personalresurs och lokaler. Behöriga lärare i Sva finns men av olika 
organisatoriska och ekonomiska skäl är de svåra att utnyttja på bästa sätt för våra elever. 
Den SKUA-utbildning som skolans alla pedagoger kommer att ha genomfört efter ht -22 
förväntas göra skillnad i både undervisning, förhållningssätt och i slutändan elevernas 
kunskapsresultat. 

Trygghetsarbete och värdegrund - Utifrån trygghetsenkäten för elever är det tydligt hur vi 
brister i både studiero och trygghet. Med ett ämneslärarsystem blir ofta tryggheten lidande 
då det saknas vuxna i förflyttningssammanhang. Det blir också tydligt när vi har klasslärare 
med en ledig dag i veckan att tryggheten svajar. Matsalen, raster samt före och efter idrott 
är ytterligare svaga punkter som kräver resurser i form av personal på plats. Vi ser också att 
rutiner kring kränkningsanmälan inte åtföljs samt att närvaro/frånvaro-arbetet brister på 
sina håll. Trygghetsteamet ses regelbundet en gång per vecka och fortsätter jobba 
förebyggande och utvärderar och följer upp kränkningsärenden löpande. Personalen får 
kontinuerlig uppdatering av hur Draftit, verktyget för kränkningsanmälningar, fungerar. 
Systemet för närvarorapportering har haft stora brister och det har medfört svårigheter att 
få ut korrekt statistik. Skolan har brustit i att följa upp rutiner både vad gäller elevers 
oroande frånvaro samt frånvarorapporteringen. Det finns dock framtagna och 
implementerade rutiner att tillgå. 

Undervisningens kvalitet - Pedagogiska planeringar, undervisningens kvalitet, likvärdighet i 
klassrummet - undervisningsprocessen är förutsättningar för att våra elever ska kunna få till 
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sig kunskaper och ett lärande. Här finns det ett stort behov av att samordna, samplanera och 
få grepp om hela den processen för att skapa förutsättningar för lärandet och elevernas 
möjlighet till högre måluppfyllelse. Under de år som pandemin pågått har behovet av och 
bristen på pedagogiska planeringar eller tillgängligheten till dem blivit påtagliga. Vikarier har 
inte kunnat fullfölja den undervisning som planerats av ordinarie pedagog vilket i sig 
påverkar kvaliteten av densamma. En orsak är att de pedagogiska planeringarna inte är 
tillgängliga för vikarier, utvecklingsledare, parallellkollegor eller a-lag. Tidsmässigt har också 
den kommungemensamma kompetenssatsningen på SKUA påverkat då det tagit tid från 
verksamhetens arbete och samtidigt också fyllt ett av de behov som skolans pedagoger har, 
utifrån det vi kan se på våra elevers resultat och främst då våra tvåspråkiga elever. 

Systematiska kvalitetsarbetet - Många delar av skolans verksamhet har haltat på grund av 
rörlighet i ledningsgruppen. Det systematiska kvalitetsarbetet, resursfördelning, 
kommunikation, förväntningar och ansvar är bitar som behöver knytas ihop och samordnas. 
Resursanvändning - extra stöd, flex, studiehandledning, anpassningar på gruppnivå samt 
individnivå behöver få fasta rutiner utifrån de resultat vi ser och elevernas behov, enskilt och 
i grupp. Kartläggningar ska resultera i insatser som utvärderas kontinuerligt och förändras 
utifrån det vi ser att det finns behov av. Resultatkonferenserna är en grund i det arbetet men 
det kräver ett mer långsiktigt arbete över hela läsåret. 

Det är tydligt att skolans kommunikationsplan inte är implementerad på ett önskvärt sätt 
och att nyanställda samt vikarier inte alltid får information om att den finns. Det finns en 
informationströtthet och en orsak är tillgängligheten i och med alla de kanaler och Teams all 
personal är delaktiga i. Vi behöver hitta former och rutiner så det blir ett rimligt 
informationsflöde att ta del av. 

Täta ledningsbyten påverkar en skola och det tar tid att hitta och bygga upp verksamhetens 
behov, rutiner, värdegrund och samsyn. Roller ska befästas och uppdrag ska tydliggöras men 
det är viktigt att hålla i de uppdragsbeskrivningar, planer, riktlinjer och rutiner som redan 
finns och som är kommunövergripande eller nationella. Här behövs ett omtag av alla i 
verksamheten att ta ett större ansvar för verksamheten och det egna uppdraget. 
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Identifierade utvecklingsområden och planerade insatser 

Utvecklingsområden 

Matematik - låga resultat i vissa årskurser och framförallt NP för åk 3. Vi ser att tvåspråkiga 
elever har lägre måluppfyllelse och vi måste anpassa undervisningen utefter deras behov. 
Det framkommer också tydligt att vi behöver se kompetenser och behörighet för 
undervisande lärare i matematik. 

Insatser/aktiviteter 

• Halvklasser i matematik vid minst ett tillfälle i veckan. 

• Organiserat stöd på gruppnivå utifrån behovet av taluppfattning och 
begreppsförståelse. 

• Utökad studiehandledning i matematik för alla elever med annat modersmål. 

• Förstärkt behörig matematikresurs, arabisktalande. 

• Studiestöd för åk 4 - 6 med fokus på matematik utifrån resultaten i NP för åk 3 samt 
bedömningsstöd och diagnoser.  

• Stärka pedagogernas kompetenser och se över lärarnas behörighet i matematik. 

Genomförande 

• TRR genomsyras av laborativt material och samtal och diskussioner om matematik. 
Singma genomsyras av samtal och lärande om matematik enligt EPA-modellen och 
laborativt material används. Digitala hjälpmedel används som komplement för att 
befästa matematikkunskaperna och för att individualisera uppgifterna bland annat 
Matte-appen och Skolplus. Varje vecka har eleverna matematik-läxa där de får 
repetera grunderna i flera olika områden. Förutom TRR-lektionerna så kompletteras 
undervisningen med individuella uppgifter via Nomp och olika uppgifter på papper 
som inte tas upp i TRR. 

• Förstelärare på skolan som också är matematikutvecklare för kommunen kopplas 
som handledare till övriga lärare som undervisar i matematik, åk 4 - 6. 

• Inplanerade kollegiala träffar med matematikutvecklare för handledning och 
kompetensutveckling, TRR och Singma. 

Uppföljning 

• Kontinuerlig uppföljning i arbetslag, EHT och ledningsgrupp utifrån systematiska 
årshjulet samt de klasskonferenser som genomförs två gånger per läsår.  

• Utvärdering av aktiviteter och insatser kontinuerligt under läsåret.  

• Under medarbetarsamtal, resursfördelningsarbete, schemaläggning etcetera ses 
behörigheter över samt behovet av kompetensutveckling. 

Hur mäter vi resultat? 

Förskoleklass till årskurs 3 

• Formativa bedömningar löpande i klassrummet 

• Elevernas arbeten i Nomp och Matte-appen 

• Skolverkets bedömningsstöd 

• TRR-test, Banuca och Nunes 

• Nationella prov i årskurs 3 

Årskurs 4 till 6 

• Formativa bedömningar löpande i klassrummet 
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• Singmas kunskapslogg, diagnoser 

• Singmas övergripande matematiktester 

• Nationella prov i årskurs 6 

***************************************************************************
****************************** 

SVA - implementering av SKUA. Utifrån pedagogernas samlade analyser ser vi att det 
fortfarande är våra tvåspråkiga elever som ligger lågt i resultaten. Detta är ett 
utvecklingsområde som genomsyrar hela verksamheten och kan kopplas till våra elevers 
resultat i princip alla skolans ämnen. 

Insatser/aktiviteter 

• SKUA ska genomsyra hela verksamheten, vilket ska synas i hela 
undervisningsprocessen, för att utveckla undervisningen ytterligare och nå fler elever 
på bästa sätt. 

• Förberedelseklass för våra nyanlända elever, dialog med mentorer och ämneslärare 
förs kontinuerligt kring elevers kunskapsutveckling och övergång till klass. 

• SVA-undervisning i halvgrupper och mindre grupper. 

Genomförande 

• Implementering av SKUA och den pågående utbildningen inom SKUA medför att 
arbetssätt utvecklas och förändras utifrån skolans och elevernas behov. I de 
aktiviteter som genomförs prövas metoder som utvecklar undervisningen. 

• Cirkelmodellen används som stöd och struktur i planering och i undervisning. 

• Utveckla och använda muntliga metoder samt bildstöd i undervisning för inlärning. 
Stimulera muntlig interaktion elever emellan till exempel i grupparbeten.  

Uppföljning 

• Regelbundna träffar i kalendariet under våren i arbetslagen för att fortsätta planera 
och hålla i arbetet med SKUA.  

• Utvärdera utbildningen och det pågående arbetet med SKUA. 

• Bygga svenska och kartläggningar görs för att säkerställa elevers behov av insatser 
och anpassningar. 

Hur mäter vi resultat? 

• Skolverkets bedömningsstöd 

• Nationella prov 

• Legi Lexi 

• Bygga svenska. 

• Formativ bedömning i klassrummet. 

• Strukturerade lektionsbesök med fokus på bland annat SKUA och anpassningar 

***************************************************************************
****************************** 

Trygghetsarbete och värdegrund. Utifrån trygghetsenkäten för elever är det tydligt hur vi 
brister i både studiero och trygghet. Vi ser också att rutiner kring kränkningsanmälan inte 
åtföljs samt att närvaro/frånvaro-arbetet brister på sina håll. 

Insatser/aktiviteter 

• Trygghetsteamet ses regelbundet en gång per vecka och fortsätter jobba 
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förebyggande och utvärderar och följer upp kränkningsärenden löpande. 

• Rutiner kring kränkningsanmälan och närvaro/frånvaro-arbetet lyfts regelbundet. 

• Alla klasser arbetar systematiskt med trygghetsarbete. 

• Elever i årskurs 5 har gått en SISU-utbildning och håller i rastaktiviteter. 

• Förstärkt vuxennärvaro. 

• Skolan fortsätter med råd, elevråd, trivselgrupp, städråd måltidsråd, fritidsråd vilket 
ökar trivsel och tryggheten på skolan. 

Genomförande 

• Närvaro/frånvaroarbetet följs upp på EHT, på LG och i a-lag. Gemensam kanal för 
frånvaroarbetet gör statistiken lättillgänglig. Frånvarorapportering sker varje dag i 
Edlevo (Edwise). Frånvarotrappan följs. 

• Personalen får kontinuerlig uppdatering av hur Draftit, verktyget för 
kränkningsanmälningar, fungerar. 

• Rastaktiviteter planeras av ansvarig fritidspersonal. Enligt schema finns vuxna ute alla 
raster. En dag i veckan förstärker personal från Kuben rasterna med aktiviteter. 

• Alla klasser arbetar med Bråka Smartare enligt handlingsplan. Förskoleklass och 
årskurs 1 har EL Sistema som arbetar gruppstärkande. 

• Alla klassråd ska följa en dagordning där frågor kring trygghet och värdegrund 
regelbundet fångas och följs upp. Protokoll skickas till rektor efter genomförda 
klassråd.  

• Alla klasser utser klassrumsregler för studiero. 

• Lärare bestämmer platser i klassrum och matsal för ökat lugn.  

• Övergångar mellan skola-fritids, mellan olika ämnen med olika lärare tryggas genom 
att vuxna hämtar och lämnar.   

• Gemensamma rutiner för lektionsstart och avslut.  

Uppföljning 

• Stående punkt på dagordning för LG, a-lag samt EHT för att se att frånvarotrappan 
följs och frånvaron registreras. Detta följs upp i frånvarokanalen på teams och 
påminnelser går ut från kurator. 

• Resultaten från trygghetsenkäter presenteras i verksamheten och följs upp utifrån de 
svar vi ser sticker ut. 

• Klassråd med stående punkter om trygghet och studiero i klassen följs upp i 
ledningsgrupp, trygghetsteam och EHT genom de protokoll som skickas till rektor. 

• Trygghetsteamet fortsätter uppföljningsarbetet med materialet Bråka smartare. 

Hur mäter vi resultat? 

Trygghetsenkäter, i skola och på fritids samt kommungemensamma enkäter, frågor till 
eleverna inför utvecklingssamtal. 

Genom att analysera protokollen från klassråden får vi en löpande översikt om hur eleverna 
upplever tryggheten på skolan. 

Aktiviteter utvärderas tillsammans med eleverna för att säkerställa att syftet med dessa 
aktiviteter har uppnåtts. 

  

***************************************************************************
****************************** 
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Undervisningens kvalitet - Undervisningsprocessen - pedagogiska planeringar, 
undervisningens kvalitet, likvärdighet i klassrummet - är förutsättningar för att våra elever 
ska kunna få till sig kunskaper och ett lärande. Här finns det ett stort behov av att samordna, 
samplanera och få grepp om hela den processen för att skapa förutsättningar för lärandet 
och elevernas möjlighet till högre måluppfyllelse. 

Insatser/aktiviteter 

• Verksamhetsutveckling inplanerat i skolans kalendarium. 

• Regelbundna kollegiala träffar på skolan för att utveckla undervisningsprocessen via 
lärplattformen Haldor. 

• Kollegialt lärande som SKUA, TRR och Singma. 

• Genomtänkta gruppindelningar för att få med alla elever. 

• De elever som är i behov av extra anpassningar erbjuds studiestöd och 
studiehandledning och elever i behöv av särskilt stöd får specialundervisning eller 
ingår i mindre grupp (Flex-grupp). 

Genomförande 

• I lärplattformen Haldor dokumenteras undervisningsprocessen genom planeringar, 
omdömen, extra anpassningar och IUP. Haldorplaneringar granskas utifrån ett 
gemensamt protokoll för att ta del av ett kollegialt lärande. 

• Pedagogerna gör eleverna medvetna om mål, betyg och bedömningskriterier. 

• Samplaneringar i parallellen för att skapa en likvärdig undervisning.  

• Avsatt tid för kollegialt lärande i kalendariet. 

• Systematisk samplanering i paralleller och resurser samt med modersmålslärare, 
studiehandledare och fritidshem. 

• Gemensamma rutiner under skoldagen. 

• Tydliga rutiner för användning av iPads så att de blir ett stöd och inte ett hinder för 
inlärning.  

Uppföljning 

• Strukturerade lektionsbesök av rektor, specialpedagog 

• Medarbetarsamtal 

• Kontinuerlig elevutvärdering av undervisning och lektionsupplägg 

• Utvecklingssamtal 

• Klasskonferenser 

Hur mäter vi resultat? 

• Enkäter 

• Kunskapsresultat 

• Elevernas utvärdering av undervisning, lektionen, dagen eller veckan som gått 

• Läraranalyser 

***************************************************************************
****************************** 

Systematiska kvalitetsarbetet - SKA - organisation, kommunikation, rutiner, 
resursfördelning. Många delar av skolans verksamhet har haltat på grund av rörlighet i 
ledningsgruppen. Det systematiska kvalitetsarbetet, resursfördelning, kommunikation, 
förväntningar och ansvar är bitar som behöver knytas ihop och samordnas, 
resursanvändning - extra stöd, flex, studiehandledning, gruppnivå - individnivå. 
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Insatser/aktiviteter 

• Kvalitetsplanen implementeras och är en del i det löpande arbetet.   

• Klasskonferenser en gång per termin där elevernas lärandeutveckling, behov och 
olika insatser lyfts. 

• Ledningsgrupp består av utvecklingsledare, specialpedagog och rektor för att knyta 
samman EHT-arbetet med arbetet i skolans ledningsgrupp. 

• På arbetslagstid bearbetas, diskuteras och lyfts olika punkter inom det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

• Teams, årshjul, kalendarium är gemensamma forum och verktyg för att tydliggöra 
och tillgängliggöra det systematiska kvalitetsarbetet. 

• Kompetensutvecklingsdagar planeras främst utifrån verksamhetens 
utvecklingsbehov. 

Genomförande 

• Via Teams informeras all personal enligt skolans kommunikationsplan och där nås 
löpande information, årshjul, kalendarium, protokoll och frånvarostatistik. 

• APT-träffar används både som informationstillfälle och workshops utifrån det som är 
aktuellt och verksamhetens behov. 

• Konferenstid planeras in i kalendariet utifrån de utvecklingsbehov som arbetslagen 
och verksamheten har samt skolans gemensamma utvecklingsområden och SKA-
arbete. 

• Utvecklingsledarna planerar och strukturerar upp det systematiska kvalitetsarbetet i 
arbetslagen. 

Uppföljning 

• Utvecklingsledare knyter samman ledningsgruppens pågående arbete med 
arbetslagens pågående verksamhet för att skapa en röd tråd i kvalitetsarbetet. 

• Kontinuerlig uppföljning i ledningsgrupp och arbetslag utifrån stående punkt på 
dagordning gällande SKA-arbetet. 

• Analyser och utvärderingar genomförs i slutet av terminerna samt i samband med 
klasskonferenserna. 

Hur mäter vi resultat? 

• Enkäter 

• Utvärderingar och analyser 
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