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Vårt rektorsområde 

Skolans namn Hjälmstaskolan 

Antal elever 312 

Adress Hjälmstavägen 5 

Telefonnummer 58 785 221 

E-postadress carina.norberg@vallentuna.se 

Rektors namn Carina Norberg 

Förskolechefs namn  

Kontaktuppgifter  

Övrigt  

Verksamhetsidé 

Vi, personalen och eleverna, arbetar tillsammans för att varje elev skall få en bra och trevlig studie-
tid. Vår förhoppning är att våra elever skall lämna skolan med en framtidstro samt ha en bra grund 
att stå på och dessutom kunna se tillbaka på sina studieår med glädje. 

Hjälmstaskolan ska vara en trygg plats där "alla känner alla". 

Våra elever utvecklar fantasi, mod och lust att pröva. 

Alla elever ska känna frihet under ansvar. 

Vision 

En skola i världsklass och med fokus på kunskap! 
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Nationella mål 

Prioriterade mål och indikatorer 

Nationella mål: 

Kunskaper      (Lgr 11 2.2) 

Rektorsområdets mål: 

Måluppfyllelse 

 

Senaste kommentar 

Hjälmstaskolan har ett bättre kunskapsresultat än läsåret 13/14. Meritvärdena tenderar att bli 
högre. För blivande skolår 9 har meritvärdet ökat från 206,6 vårterminen 2014 till 216,88 vårtermi-
nen 2015. Skolår 9 lämnade grundskolan med ett meritvärde på 231,27. Värdet hade då stigt från 
217 vårterminen 2014. Höstterminen 2014 hade skolår 7 ett meritvärde på 189,02. Meritvärdet upp-
går nu till 200,29. Utifrån detta anser jag att skolan lyckats bra utifrån den tidigare behovsanalysen. 
Eleverna har sämst resultat i ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap. 

I skolår F- 6 är det i ämnena svenska och matematik som eleverna inte uppnår kunskapskraven. 
Samliga elever uppnår kunskapskraven i naturorienterande- och samhällsorienterande ämnen. 

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Antal elever i F-klass som inte når målen 11 st högst 0 st 0 % 

Senaste kommentar 

11 elever bedöms icke ålders adekvata kunskapsmässigt. 

varav 8 i svenska , 4 i matematik samt 6 stycken i bild 

Uppföljningen ligger till  grund för eventuella insatser under skolår 1. 

Med åldersadekvat menas de kunskaper och förmågor genomsnittet av barn i förskoleklass har. 

 Antal elever i åk 1 som inte når målen 0 st högst 0 st 100 % 

Senaste kommentar 

Hjälmstaskolan har inga elever i skolår 1 

 Antal elever i åk 2 som inte når målen 4 st högst 0 st 0 % 

Senaste kommentar 

4 elever uppnår inte målen varav 3 i svenska och 2  matematik. Samtliga elever har åtgärdsprogram. Ele-
verna bedöms ha lyckats bra utifrån sina svårigheter. 

Undervisningen har skett i ett gott och målinriktat samarbete mellan lärare och personal knuten till klas-
sen.Vidare har eleverna fått ett utökat stöd under läsåret. 

Ansvarig lärare har haft en god kontakt med vårdnadshavarna och arbetat med att skapa goda relationer 
till eleverna. Undervisningen har varit stimulerande och individuell. Detta har stärkt elevernas självkänsla. 
Eleverna har även fått möjlighet att lästräna i grupp med färre elever.Läraren inställning till sitt uppdrag 
har varit en bidragande faktor. 

 Antal elever i åk 3 som inte når målen 1 st högst 0 st 0 % 

Senaste kommentar 

1 elev uppnår inte målen i matematik 

 Antal elever i åk 4 som inte når målen 0 st högst 0 st 100 % 
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 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

Senaste kommentar 

Samtliga elever uppnår målen. 

 Antal elever i åk 5 som inte når målen 6 st högst 0 st 0 % 

Senaste kommentar 

6 elever uppnår inte målen varav 3 stycken i svenska samt 5 i matematik. 

Elever med svårigheter kunskapsmässigt och socialt. Det stöd skolan tillsatt har inte gett tillräckligt gott 
resultat. Betydligt mer specialpedagogiskt stöd måste sättas in. 

Ansvarig lärare har gjort en god arbetsprestation med samtliga elever. Klassen har succesivt utökats med 
nya elever som medfört att förutsättningarna för gruppen och lärarna ständigt förändrats.Undervisningen 
är inspirerande och variationsrik. 

Matematik UIM: 

Klarat alla 3 kravgränser 73% 

Minst 2 100% 

Minst 1 100% 

Ingen 0% 

 Antal elever i åk 6 som inte når målen 3 st högst 0 st 0 % 

Senaste kommentar 

Antal 3 

I ämnena bild , idrott samt slöjd. 

Elever med svårigheter och diagnos. I dessa ämnen har eleverna undervisats av andra behöriga lärare än 
den ansvariga klassläraren. Byte av lärare och förflyttningar i skolans byggnad har varit svårt. I ämnena 
bild och slöjd  har arbetet varit svårt då det byggt mycket på fria val, beslut och fantasi. 

 Antal elever i åk 7 som inte når målen 16 st högst 0 st 0 % 

Senaste kommentar 

6 stycken elever ej godkänt betyg  i ämnet slöjd. 

5 elever ej godkänt betyg i ämnet matematik. 

57 % av de elever som skolan tagit emot inför skolår 7 har legat på stanine 1-2 då deras läsförståelse tes-
tats. 

 Antal elever i åk 8 som inte når målen 8 st högst 0 st 0 % 

Senaste kommentar 

4 stycken saknar godkänt betyg i slöjd. 

  

 Antal elever i åk 9 som inte når målen 2 st högst 0 st 0 % 

Senaste kommentar 

2 elever 

I ämnena biologi, fysik, kemi samt slöjd och hemkunskap 

Skolan har regelbundet följt upp elevernas prestationer och kunskapsresultat för att kunna sätta in ett 
tidigt stöd. Skolan har haft studiestöd regelbundet samt en god kontakt med vårdnadshavare. En tidig 
kontakt med Syv har gett goda resultat då ett mer genomtänkt,välplanerat och individuellt studiestöd har 
kunnat utformats. 

  

 Antal elever med 20% frånvaro eller mer 18 st högst 0 st 0 % 

Senaste kommentar 

sammanlagt 18 elever med frånvaro 20% eller högre. 

Skolan har förbättrat och effektiviserat sin rutin kring skolfrånvaro. Regelbunden bevakning och uppfölj-
ning samt snabb kontakt med vårdnadshavare har lett till att frånvaron sjunkit. 
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 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Meritvärde skolår 6-9    

Senaste kommentar 

Åk 6 207,53 

Åk 7 200,29 

Åk 8 216,88 

Åk 9 231,27 

 

Aktiviteter  Status Ansvarig 

Visionsarbete  Pågående  

Senaste kommentar 

Planerad heldag 12 juni. 

Arbetet fortsätter augusti 2015. 

Nationella mål: 

Övriga mål 

Rektorsområdets mål: 

Budget i balans 

 

Senaste kommentar 

Inför läsåret 14/15 planerade Hjälmstaskolan följande aktiviteter: 

ett utökat samarbete med Kulturskolan 

arbeta bort de små grupperna 

ytterligare lokaleffektivisering om möjligt 

ledningsresursen på Hjälmsta minskas med 50% 

minskad kopieringskostnad 

byta ut gamla och dyra datorer 

förstärka skolans övriga profiler 

skolan öppnar tre grupper i skolår 7 

Samtliga aktiviteter är genomförda. Ledningsgruppen uppgår för närvarande till 2,5 tjänster. 

  

 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

 Tertial avstämning    

Senaste kommentar 

Pågående arbete. 

Skolan jobbar kontinuerligt för att uppnå en budget i balans, men behöver ytterligare tid. Just nu har 
skolan ett ökande elevunderlag. 

För att säkerställa en god utbildning och för att kunna arbeta enligt styrdokumenten har skolan behövt 
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 Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse 

göra investeringar inom It och läromedel. 
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Analys av årets resultat 

2.2 Kunskaper 

Hjälmstaskolan har ett bättre kunskapsresultat än läsåret 13/14. Meritvärdena tenderar att bli 
högre. För blivande skolår 9 har meritvärdet ökat från 206,6 vårterminen 2014 till 216,88 vårtermi-
nen 2015. Skolår 9 lämnade grundskolan med ett meritvärde på 231,27. Värdet hade då stigt från 
217 vårterminen 2014. Höstterminen 2014 hade skolår 7 ett meritvärde på 189,02. Meritvärdet upp-
går nu till 200,29. Utifrån detta anser jag att skolan lyckats bra utifrån den tidigare behovsanalysen. 
Eleverna har sämst resultat i ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Samtliga elever i 
skolår 9 var behöriga till gymnasieskolans högskoleförberedande samt yrkesförberedande program. 

I skolår F- 6 är det i ämnena svenska och matematik som eleverna inte uppnår kunskapskraven, i 
skolår 2-6 uppgår antalet elever till 14 stycken. Samliga elever uppnår kunskapskraven i naturorien-
terande- och samhällsorienterande ämnen. 

Tvärtemot det skolverkets lägesbedömning 2015 redovisar så ökar antalet åtgärdsprogram under 
skolår 7. Under läsåret 14/15 var bristerna stora gällande läsförståelse. Vid analys av detta framgår 
att det finns betydliga skillnader vad gäller svårighetsgraden på det läromedel som används i skolår 
6 jämfört med skolår 7. Skillnaderna är störst i ämnena SO, NO och svenska. Svårighetsgraderna på 
bl.a de DLS- tester som genomförs i skolår 6 och 7 är väldigt olika, kraven i år 7 är betydligt högre 
och uppgifterna mer komplicerade. Delproven genomfördes under september och oktober månad 
2014 och skiljer sig markant i från resultat på nationella prov och betyg i framför allt svenska. Läså-
ret 2014/15 tog Hjälmstaskolan emot 71 stycken elever från andra skolor. Utifrån detta bör en vidare 
diskussion ske och en djupare analys genomföras. Snabbare och effektivare insatser blir avgörande. 
Den bristande läsförståelsen påverkar också elevernas resultat i natur- och samhällsorienterande 
ämnen samt matematik där talen övergår till att bli svårare och eleverna behöver läsa sig till in-
formation för att kunna lösa matematiska problem. Resultaten på UIM test i området problemlös-
ning är lägre. 

Matematiklyftet har varit positivt och bidragit till en kvalitativ diskussion kring undervisningen. 

Under läsåret 14/15 deltog Hjälmstaskolan i Prioprojektet. Projektet ledde till formaliserade pro-
fessionella strukturer som främjat samarbete och kollegialt lärande. De organisatoriska förändring-
arna har påverkat de generativa mekanismerna som engagemang och medvetenhet om mål och 
resultat. De mål som sattes upp inför Prio i form av förbättrade resultat, ökat samarbete och effekti-
vare möten är uppnådda. Skolan kommer att fortsätta att lägga fokus på att  förbättra kvaliteén på 
undervisningen. Personalen har kontinuerligt fått ta del av skolans resultat och den ökande medve-
tenheten kring utfallet av genomförda insatser har påverkat resultatet positivt. 

Skolans utökade digitalisering ställer nya krav på kompetensutveckling , men har också bidragit till 
att personalen på Hjälmstaskolan varit mer motiverade att delta i utvecklingsprojekt. Lärarnas pla-
nering och undervisning har blivit enklare och effektivare. Digitaliseringen har också gett större 
möjligheter till snabba utvärderingar som ett led i den formativa bedömningen och utvecklingen av 
undervisningen. 

Under läsåret 14/15 förbättrades förutsättningarna för skolan vad gäller specialpedagogiskt stöd. 
Stöd sattes in tidigare och ämnen parallell lades för att underlätta omgrupperingar och samarbete 
kring elever i behov av stöd. Skolans möjlighet att tillgodose högpresterande elevers behov blev 
också mycket bättre som en naturlig följd av de organisatoriska och schematekniska förändringarna. 
De högpresterande elevernas möjligheter behöver utvecklas vidare. Skolan har för närvarande en 
lärare med gymnasiekompetens i matematik. Skolan behöver hitta vägar att utveckla organisationen 
kring gruppindelning ytterligare. Vi behöver mer kompetens kring att tidigt kunna identifiera sär-
begåvade elever för att motverka att dessa barn blir understimulerade och  felaktigt diagnostiseras. 

2.1 Normer och värden 

Hjälmstaskolan har styrkor att bygga vidare på. Kontakten mellan vuxna och elever är god. Eleverna 
trivs och känner sig trygga på Hjälmstaskolan.Skolan har arbetat mycket aktivt med trygghetsfrå-
gor. Kränkningar förekommer. Skolan har rapporterat 3 fall och rektor har i ett fall utnyttjat hand-
lingsutrymmet i skollagen. Syftet har varit att få den utsatta att känna sig trygg igen och ett gott 
samarbete med vårdnadshavare är viktigt men även få eleven att förstå vikten av att behandla andra 
månniskor väl och att en viss form av uppträdande inte är accepterat. Här har skolan haft möjlighet 
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att utöva sitt fostrande uppdrag enligt läroplanen. Skolan har inte haft några anmälningar till skol-
inspektionen under läsåret.  Att skolan upplevs som trygg och att en god tillit finns mellan skolans 
personal och eleverna har bidragit till bättre resultat. 

På Hjälmstaskolan finns ett stort behov av att systematiskt arbeta med normer och värden. Detta 
arbete måste ske i samarbete med vårdnadshavare. Det arbete som bedrivits under läsåret 14/15 har 
fokuserat på diskriminering baserat på etnisk tillhörighet och religion, mer fokus måste läggas på 
sexuell läggning och könsöverskridande uttryck. Detta har även framkommit i elevernas utvärde-
ring, aktiva insatser är planerade. 

2.8 Rektorns ansvar 

Skolan har arbetat medvetet med att marknadsföra sig. Hjälmstaskolan har nu ett stigande elevun-
derlag och ett ökande intresse för skolan. Läsåret 14/15 planerade skolan för att starta en matema-
tik- och musikprofil. Profilerna startar nu läsåret 15/16. Vi testar också i år möjligheten att starta en 
hemkunskapsprofil på skolan i samarbete med någon gymnasieskola. Ett stabilt elevunderlag och 
ett ökat intresse för skolan är viktigt både för skolans ekonomi som i sin tur påverkar skolans förut-
sättningar att utveckla och bedriva undervisning kopplat till moderna vetenskapliga teorier samt att 
ge skolans personal möjlighet till meningsfull fortbildning. Förutsättningen för skolan att förse ele-
ver och personal med modern teknik och digital utrustning har blivit bättre och har påverkat sko-
lans resultat positivt då lärarna fått större möjlighet att arbeta kompensatoriskt i klassrummen. De 
stora kostnaderna för skolan är löner och lokaler. Lokalerna är slitna och inredningen trasig och 
gammal och inte funktionsduglig. Skolan har succesivt bytt ut dessa. Detta innebär engångskostna-
der för skolan. Det har funnits och finns fortfarande behov av att byta ut gamla läromedel mot nya. 
För att uppnå en budget i balans behövs ytterligare tid. Målet för rektor har varit att uppnå detta 
efter treläsår. 

2.7 Bedömning och betyg 

Under läsåret 14/15 har lärarna, i form av utvecklingsgrupper, arbetat med bedömning. Fokus har 
legat på formativbedömning. I samband med detta uttryckte lärarna ett behov av ett snabbt och 
effektivt utvärderingsverktyg som kan användas direkt i undervisningen såväl som i lärarnas peda-
gogiska planeringsfas. Skolan har haft en förstelärare med uppdraget att leda arbetet. Arbetet kom-
mer att fortsätta under läsåret 15/16 utifrån samma uppdrag. Samarbetet kring bedömning och 
betygssättning har ökat. Lärarna är mer benägna att ta varandra till hjälp och att diskutera bedöm-
ningar och betyg. Betygssättande personal har god kännedom om kursplaner och betygskriterier. 

Differensen mellan resultat på nationellaprov och betyg ligger inom normalspannet. Störst är diffe-
rensen i ämnet matematik. Bedömning och betygssättning sker gemensamt av alla behöriga lärare 
och eleverna avidentifieras. Eleverna i skolår 6 genomförde inte nationelltprov i so och no. 

2.3 Elevernas ansvar och inflytande 

Elevernas arbete i skolans elevråd har fungerat bra. Elevrådsrepresentanter har deltagit i möten 
med skolledningen för att diskutera verksamheten, kunna framföra synpunkter och önskemål. 

Elevernas möjlighet till inflytande och ansvar måste utvecklas på Hjälmstaskolan. Eleverna menar 
att deras inflytande och möjlighet att påverka, främst arbetssätt är begränsat. Under läsåret 15/16 
kommer skolan att arbeta vidare med detta, som stöd kommer utvärderingsverktyget UTV5 att an-
vändas. 

2.6 Skolan och omvärlden 

Hjälmstaskolans elever i skolår 8 och 6 genomför Prao. Eleverna upplever detta som positivt. Praon 
följs sedan upp av lärarna i so och svenska. Elever i skolår 5 träffar också studie- och yrkesvägleda-
ren och pratar om framtidsyrken och eleverna presenterar sitt " drömjobb". Praon främjar elevernas 
lärande. För många elever har praoperioden varit viktig då den inneburit ett avbrott ifrån ordinarie 
undervisning och de fått möjlighet att tillägna sig ny kunskap och skaffa sig nya erfarenheter. 
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Utvecklingsområden kommande läsår 

Hjälmstaskolan kommer att arbeta med följande utvecklingsområden: 

- värdegrund och internationalisering 

- matematik- och musikprofilen 

- hkkprofil 

- undervisning och elevinflytande genom fortsatt kollegialt lärande och gemensam undervisnings-
planering. 


