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1. Förskolan 
Ingen verksamhet  
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2. Grundskolan 

2.1 Egna mål 

Nedanstående mål är Hjälmstaskolans egna mål för 2013/14. Dessa 
grundar sig på läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, kommunala mål samt utvärderingar av tidigare års 
resultat och måluppfyllelse. 

Kunskaper 

- Trygga och självständiga elever med goda 
studieresultat 

Varje lärare ansvarar för att målen utifrån läroplanen är kända för 
eleverna såväl som vårdnadshavare. Inför varje nytt arbetsområde har 
lärarna gått igenom den pedagogiska planeringen. Skolans 
utvecklingsmål har handlat om att konkretisera kunskapsmålen i 
kombination med pedagogiska diskussioner som främst berört 
undervisning. Även planering av ämnesövergripande temaarbete och 
rutiner kring utredning av elever med behov av särskilt stöd och 
upprättande av åtgärdsprogram har ingått. Efter varje avslutat 
arbetsområde har eleverna fått återkoppling på sitt arbete och sina 
prestationer. 

Gruppstorlekarna har ökat över tid, dock har meritvärdet ökat från 203  
år 2013 till 223 år 2014. Värdena gäller då skolår 9. Förhållandet 
mellan resultat på nationella prov och betygssättning är relativt god. 
Största skillnad i matematik och minst skillnad i engelska. Läsåret 
2014/15 deltar Hjälmstaskolan i Matematiklyftet tillsammans med 
övriga skolor kommunala skolor i kommunen. 
 
Kunskapsresultat  
Årskurs 3  
I de nationella ämnesproven i årskurs 3 läsåret 2013 68%,2014 nådde 
50 procent av eleverna kravnivån på samtliga delprov i matematik och 
80 procent av eleverna nådde kravnivån på samtliga delprov i svenska 
2014 mot 68%  läsåret 2013. Antalet elever uppgick till 10 stycken. 
Årskurs 6  
 Statistik går inte att utläsa för de nationella ämnesproven i årskurs 6 år 
2013 på grund av att uppgifterna baseras på färre än 10 personer.  
Meritvärdet 2013 var 156. 
Årskurs 9  
Av Skolverkets statistisk framgår att 77,2 procent av eleverna nådde 
målen i alla ämnen läsåret 2013/2014. Under de senaste fem åren har 
andelen elever som nådde målen i alla ämnen varierat mellan 97,3 
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procent som bäst år 2009 och 81,3 procent som lägst år 2013. Vidare 
framgår det av den nationella statistiken att skolans genomsnittliga 
meritvärde år 2013 är 204, motsvarande uppgift för riket är 212,8. 
Under de fem senaste åren har meritvärdet på Hjälmstaskolan varierat 
mellan 231,5 poäng som högst (2009) och 203,5 poäng som lägst 
(2012). 2014 är meritvärdet 223 .  
 
Arbetsbelastningen på skolans specialpedagog har varit mycket hög och 
skolan kommer att utöka sina möjligheter att genomföra 
specialpedagogiska insatser under läsåret 2014/15. Skolan behöver 
också förnya sin park av tekniska hjälpmedel. Tillgången till datorer har 
varit mycket begränsad och det bokningssystem skolan tillämpat har 
medfört betydande problem för båda elever och personal. 

Skolan har fortsatt att erbjuda eleverna läxhjälp varje vecka dock har 
relativt få elever deltagit. Lärarna har arbetat utifrån ett roterande 
schema på så sätt har eleverna haft tillgång till lärare med olika 
ämneskompetenser. 

Skolan har tagit fram ett kvalitetssäkringsdokument för att säkerställa 
och kunna överblicka vilka stödinsatser skolan satt in för enskild elev. 
Vidare har en process skapats kring Elevhälsoteamets arbete. 

   

 Normer och värden 

- Skapa ett positivt arbetsklimat för alla på skolan 

Skolans har gjort en egen kartläggning som kompletterar kommunens 
kundundersökning. Kartläggningen visar att 96% av skolans elever 
känner sig trygga i skolan. Skolan har arbetat aktivt med trygghet och 
studiero och en omarbetad likabehandlingsplan är framtagen. Under 
läsåret har arbetslagen diskuterat och analyserat det som framkommit i 
enkäterna. Personalen har diskuterat fram ett gemensamt 
förhållningssätt kring ordningsregler och värdegrund. 
Dokumentationsunderlagen kring kränkningar och trakasserier är 
förankrade. Förebyggande arbete bedrivs i ett särskilt forum under 
handledartid.  Skolan har arbetat aktivt mot kränkningar, mobbning 
och trakasserier. 

Representanter från elevrådet deltar på skolledningens möten 1ggr/ 
månad. De deltar också under skolsamrådet och arbetsmiljömöten. 

Under läsåret har elevrådet ansvarat för olika aktiviteter. Eleverna har 
också arbetat åldersintegrerat utifrån gemensamma teman för  att lära 
känna varandra. Elever som tillhör skolans kulturprofil har framträtt. 

Skolan har under läsåret 2013/14 haft två kränkningsärenden. 
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Elevernas ansvar och inflytande 

- Öka elevdemokratin på skola 

Elevrådet har fått en utökad roll under skolledningens möten. Lärarna 
har haft återkoppling och diskussioner med eleverna kring de resultat 
som kundundersökningen och skolans egen kartläggning visat. I 
samtalen framkommer tydligt att elevernas inflytande och delaktighet i 
undervisningen måste öka. Skolans ambition har varit att lärarna ska ta 
initiativ till att gemensamt planera undervisningen med eleverna. 
Eleverna har till största delen kunnat påverka gruppindelningar. 
Skolans elevråd och Fränds behöver få en ännu tydligare roll. 

Några årskurser praktiserar elevledda utvecklingssamtal. Syftet är att 
öka elevernas medvetenhet om sina studieresultat och utifrån det 
kunna föra demokratiska diskussioner kring undervisning och lärande. 

  

2.2 Analys av resultat i matematik 

Analys baserad på utfall utifrån resultaten I skolår 2, 5 och 8. 

I skolår 1-6 läggs stort fokus på problemlösning samt taluppfattning. 
UiM resultaten 2014 i skolår 2 0ch 5 visar att samtliga elever klarat 
proven . Skolans specialpedagog samt matematiklärare genomför 
Adlers matematiktest med samtliga elever i skolår 7. 

Lärarna arbetar laborativt och hjälper eleverna att gå från abstrakt till 
konkret. Lärarna har gemensamma genomgångar men elever får också 
utrymme att arbeta med olika material och innehåll beroende på den 
nivå de befinner sig på. Undervisning sker utifrån begrepp och det 
matematiska språket. Kommunikationen mellan lärarna och eleverna 
bygger på utvecklande frågor och kognitiva dilemman. På detta sätt får 
eleverna möjlighet att prova olika lösningar. Vanliga frågor är ”Vad 
händer om du…? ”Hur vet du det?  ”Kan du göra på något annat sätt? 
Eleverna får också tillfälle att tillämpa matematiken praktiskt . 
Lärarnas undervisningssätt leder till att de hela tiden pekar på kritiska 
punkter som stimulerar elevernas i deras lärande process. 

I skolår 7-9 är matematikundervisningen under utveckling. UiM 
resultatet i skolår 8 sjunker, 35% av eleverna klarar samtliga delar, 90% 
minst en del av provet. Resultatet visar att inom området 
Taluppfattning och tals användning finns stora brister. Eleverna har 
inte lika stora svårigheter vad gäller problemlösning. 

 Läroboken är fortfarande ett viktigt instrument för lärarna. Den 
kognitiva konflikten som en väg behöver utvecklas. Lärarna behöver 



 

7 

 

utveckla en mer formativ bedömningsgrund med just den kognitiva 
konflikten som utgångspunkt. Eleverna efterfrågar en undervisning 
mer baserad på gemensam problemlösning. Lärarna menar själva att 
de behöver hjälpa eleverna med strategier inom t.ex huvudräkning 
samt att göra tätare utvärderingar för att snabbt kunna ringa in 
problematik, detta relaterat till formativbedömning. Färre 
läroboksbaserade lektioner, nya arbetssätt ska stimulera eleverna till 
intresse för att studera matematik. Det kollegiala lärandet behöver 
också utvecklas. Därför genomför skolan nu en omorganisation där de 
pedagogiska diskussionerna förs i ämneslag istället för arbetslag. 
Lärare med samma ämnes kompetens kan på ett effektivare sätt 
utveckla undervisningen tillsammans. 

I skolår 7 tar vi emot elever från andra skolor, dessa elever har sämre 
resultat i skolår 5 än våra egna elever.  

2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling 

Analysen är främst baserad på resultaten i skolår 1,2,3, 6 och 7. 

I skolår 1 arbetar läraren utifrån Bornholmsmodellen. Detta har let till 
att lärarna mycket snabbt kunnat identifier elever som uppvisar 
fonologiska svåriheter. Utefter det har sedan intensivträning tillämpats. 

I skolår 2 har Lundbergstest genomförts och samtliga elever uppfyller 
alla kravområden. 

Skolår 3 har genomfört nationellt prov i svenska och resultatet visar att 
två elever inte klarar samtliga delprov. Dessa elever får stöd av 
specialpedagog. 

I skolår 6 har alla elever klarat samtliga delprov i svenska. 

I skolår 7 genomförs vid läsårets start diagnostiska läs- och skrivtester, 
DLS. Elever med lågt stanineresultat får träningsprogram och följs upp.  
Arbetet sker i samarbete mellan specialpedagog och undervisande 
lärare i svenska. 

Resultaten visar att elevernas läs- och skrivutveckling är mycket god. 
Lärarnas kompetens att uppmärksamma svårigheter och att följa upp 
elevernas läs- och skrivutveckling är av stor betydelse. I skolår 1- 6 har 
specialpedagogen haft möjlighet att arbeta tillsammans med lärarna 
dock har arbetsbelastningen har varit mycket hög.  Vi vet också att det 
är av stor vikt att eleverna har en god läsförståelse för att kunna lyckas i 
övriga skolämnen. Att tidigt kunna sätta in åtgärder ger barnen och 
eleverna mycket bättre förutsättningar.  Slutsatsen som kan dras är att 
undervisningen som lärarna på Hjälmstaskolan bedriver är av mycket 
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god kvalitet och att processen med test och uppföljningar är ett 
välutvecklat sätt att arbeta. 

För att kunna genomföra detta ännu bättre kommer Hjälmstaskolan att 
utöka stödfunktionerna under kommande läsår. Specialpedagogen 
kommer att arbeta tillsammans med en speciallärare. I ett 
specialpedagogiskt uppdrag ingår också att stötta övriga lärare, något 
som det funnits ytterst få mjöigheter till. Skolan kommer också att 
arbeta efter modellen “ en läsande klass”. Syftet är att eleverna redan 
tidigt ska utveckla en god läsförståelse.  Vidare kommer övrig personal 
att utbildas i TIL för att kunna stödja elever som inte kan få hjälp i sitt 
hem. Det som tydligt framkommer är också att lärarna är i behov av fler 
datorer och tekniskutrustning för att kunna arbeta mer obehindrat 
samt för att på ett bättre sätt kunna tillgodogöra sig den 
kommungemensamma utbildningen på olika plan. 

2.4 Arbetsro 

Kommunens egen kundundersökning samt skolans egen trivselenkät 
visar på att skolan behöver fortsätta arbetet kring arbetsro. Arbetsron 
under lektionstid ser olika ut och är tydligt kopplat till ledarskapet i 
klassrummen. Lärare och elever har olika syn på begreppet studiero. 
Det är tydligt att studiero för eleverna inte bara innefattar “ tysta” 
lektioner utan också ett klassrum där eleverna känner sig trygga och 
där allas lika värde präglar atmosfären i klassrummet såväl som i hela 
skolan. Skolan behöver också arbeta fram ett gemensamt 
förhållningssätt , men också visa på allvaret när problem uppstår 
genom att involvera vårdnadshavare. En tydlighet från skolan är 
mycket viktig. 

Mobiltelefoner har under åren kommit att skapa ett allt större problem 
i klassrummen. Situationen har lett till att det tar för lång tid för 
lärarna at få elevernas uppmärksamhet , några elever avbryts vid flera 
tillfällen av sms. Eleverna på Hjälmstaskolan lämnar nu in sina mobiler 
vid lektionens början, vill eleverna använda telefonen under lektionstid 
är det upp till läraren att besluta. En positiv förändring har skett i 
många klasser utan att lärarna behövt tillämpa disciplinära åtgärder i 
form av utvisning.  

Ordningsreglerna aktualiseras varje läsår.  Det är också ett uppdrag för 
samtlig personal på skolan att motverka otrevligt språkbruk och att visa 
på bättre alternativ. Detta är också en viktig del av arbetet med ett 
trevligt arbetsklimat. 
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3. Fritidshemmet 
Nedanstående mål är Hjälmstaskolans fritidshems egna mål för 
2013/134. Dessa grundar sig på nationella mål, kommunala mål samt 
utvärderingar av tidigare års måluppfyllelse. 

• Skapa en miljö som barnen upplever som trygg, rolig och 
stimulerande.  
 
• Betona omsorgen om det enskilda barnet och dess välbefinnande.  
 
• Erbjuda varierande aktiviteter utifrån barnets önskemål och behov, 
tex bakning, biblioteksbesök, fritidsgympa, utflykter, utomhuslek, 
skapande verksamhet.  
 
•  Kommunikation, regler och rutiner.  
 
En trygg, rolig och stimulerande miljö  
Enligt enkätresultatet upplever alla barnen att de är trygga på fritids.  
För att göra miljön kring mellanmålet trevligare har vi delat upp 
barngruppen i två grupper. Det gör att både elever och personal får en 
trivsammare måltid.  
Vi har blivit tydligare, mer konsekventa och lyhörda bland både 
personalgruppen och till barnen.  
Barnen har fått tillfälle till avkoppling och lugn och ro. 
 
Betona omsorgen om det enskilda barnet och dess 
välbefinnande.  
I och med den förstärkta skolstarten där fritidspersonalen har en 
naturlig del av skoldagen får vi ett förhållande till barnen som gör att vi 
får en unik kontakt med dem och lär känna deras behov. När skoldagen 
är slut behövs då ingen överlämning mellan skola och fritids. Det 
skapar trygghet för både barn, vårdnadshavare och personal. 
 
Varierande aktiviteter utifrån barnets önskemål  
Vi har alla möjliga typer av aktiviteter som passar de olika åldrarna. Vi 
har fördelat ansvarsområdena mellan all fritidspersonal och därigenom 
kunnat erbjuda mer varierande aktiviteter att välja mellan.  
I utvärderingen av fritidsenkäten tycker samtliga barn att de själva får 
välja vilka aktiviteter de vill göra. 
 
 
 
 
Kommunikation, regler och rutiner  
 Personalen har varit tydliga med regler och rutiner. Barnen vet vad 
som gäller vilket skapar trygghet.  
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Vi har bra uppsikt över barnen. Vi fördelar oss över skolgården och 
roterar regelbundet med varandra. Barnen vet var de får vara och håller 
sig inom fritids område. Det har blivit lättare för barnen att veta var 
skolgården slutar tack vare det stängsel som sattes upp inför 
läsårsstart.  
Under föräldramöten har fritids informerat om vad som gäller kring 
tider och regler mm. Detta för att få en jämn och, ur säkerhets 
synpunkt, rätt personalfördelning. Vi har skrivit ett aktivitetsschema i 
hallen så att vårdnadshavare och barn ser vilka dagar det är aktiviteter. 
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