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1. Förskolan 

Nedanstående mål är Karbyskolans förskolas egna mål för 2012/13. Dessa grundar sig 

på kommunala mål samt utvärderingar av tidigare års måluppfyllelse. 

Karbyskolans förskola och dagbarnvårdaravdelnings mål följer rektorsområdets fyra 

prioriterade områden för läsåret 2012-13: 

 Norrorts modernaste skola 

 Lgr 11/Lpfö 

 Höga kunskaper 

 Social kompetens 

Inom varje område har skolan övergripande mål och arbetssätt, men dessutom gör 

varje arbetslag sina egna planer med egna mål och arbetssätt för hur de ska kunna 

uppfylla skolans övergripande mål. Här redovisas arbetet för förskolans mål för 

läsåret.  

 

1.1 Norrorts modernaste skola 

Förskolans egna mål 

 Skapa en webbaserad plattform för pedagogisk 

dokumentation 

 Alla använder verksamhetssystemet som gäller för 

förskolans verksamhet 

 Skapa en läroplan för IKT kompetens  

 Utbilda pedagogernas kompetens i användande av IKT och 

sociala medier 

Arbetssätt: Vi använder Blogg som ett verktyg för att synliggöra delar av den 

pedagogiska dokumentationen. En webbaserad plattform för dokumentation har 

under året skapats. En riktad utbildning i användande av det webbaserade 

bloggverkstyget har skett i tre olika omgångar under året. 

En enkät till föräldrarna är skickad och en analys kommer när vi har resultatet. En 

enkät är utskickad till medarbetarna. Analysen kommer efter resultatet från enkäten. 

Alla personal erbjuds den IKT kompetens för att kunna utföra de arbetsuppgifter som 

krävs för att utveckla verksamheten. Vi använder också de resurser och den kunskap 

som finns för att lära av varandra.  Kunskaperna används kontinuerligt för att nå 

Lpfö:s mål att sträva mot. 

Vi tar del av den IKT-läroplan som skolan utformat och utformar egna riktlinjer. 
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Resultat:  

En webbaserad plattform för pedagogisk dokumentation är skapad. I huvudsak alla 

pedagoger är utbildade inom den och har använt sig av den, alltså har vi även uppfyllt 

målet att utbilda pedagogernas kompetens i användande av IKT och sociala medier.  

Vi har ett måttligt användande av de delar som gäller förskolan i 

verksamhetssystemet. 

Ingen läroplan för IKT kompetens har skapats. 

Analys: IKT läroplanen beslutades att inte användas efter att vi hade tagit del av 

skolans. Svårigheter att följa och finna en röd tråd. Vi valde att gå på utbildning om I-

pad istället. 

Skola Direkt har inte kunnat erbjuda den service som förskolans verksamhet behöver 

i form av bilder och annan dokumentation. Av bl. a. den anledningen skapades 

alternativet blogg. Skola Direkt har använts i framåtsyftande information och bloggen 

i redovisande form. 

Bloggverktyget har underlättat dokumentationen i vissa avseenden, bland annat 

genom bilder som visar barnens aktiviteter, utforskande och lärande. 

Utveckling: Vi behöver ta med barnen och föräldrarna i processen. Alla måste 

använda sig av verktyget pedagogisk dokumentation. 

 

1.2 Lgr 11/Lpfö  

Förskolans egna mål 

 Vi använder verktyget blogg för att utveckla systematisk 

undervisning enligt Lpfö 

 Pedagogisk dokumentation används för utveckling av 

systematisk undervisning 

Arbetssätt: Pedagogisk dokumentation samlas in löpande av varje pedagog. 

Den pedagogiska dokumentationen är ett underlag för att utveckla och genomföra den 

systematiska undervisningen och att vi följer Lpfö:s intentioner. Detta görs på den 

schemalagda barnfria tiden, avdelningsmöten och personalmöten. 

Resultat: Vi har använt verktyget blogg för att utveckla systematisk undervisning 

enligt Lpfö. Bloggen har bidragit till utveckling i viss mån. 

Analys: Bloggen hade två syften; att utveckla verksamhetens dokumentation och 

göra den pedagogisk, samt att erbjuda föräldrarna mer inflytande och delaktighet i 

barnens verksamhet.  
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Vi upplever att ett visst antal föräldrar är mycket nöjda med verktyget, medan andra 

föräldrar inte alls följt bloggen eller väldigt sporadiskt.  

 

Vi har genom bloggen kunnat koppla Lpfö:s mål mot den verksamhet vi erbjudit och 

på så sätt speglat den mångfald av Lpfö:s mål verksamheten har innehållit. Bloggen 

har bidragit till punktvis dokumentation av förskolans verksamhet och 

dokumentationen har ökat.   

Dokumentationen har inte blivit pedagogisk i den utsträckning vi önskade. Anledning 

är osäkerheten om vad som är tillåtet och lämpligt att skriva och etiska aspekter. Vi 

har även haft tekniska problem och kunskapsglapp om hur man kan synliggöra ett 

längre projekt i dokumentationsform. Vi har inte kommit tillrätta med 

”kommentarsfältet” som hade kunnat öppna upp för mer reflektioner både från 

föräldrar och från pedagoger. Att arbeta med pedagogisk dokumentation som ett 

verktyg för att utveckla verksamheten är relativt nytt och vi är i början av en process. 

Bloggen har varit bra, det är ett komplement till det systematiska kvalitetsarbetet. 

Under ledning av en förskollärare har vi kontinuerligt diskuterat kring den 

dokumentation som funnits, bland annat det som dokumenteras i bloggen. Vi har på 

så sätt använt och delat med oss av den kunskap vi har.   

Den utbildning vi fick i ett startskede av bloggens genomförande var givande och 

inspirerande. 

De få möten som vi har haft, tillsammans, och den egna reflektionstiden, har hindrat 

oss att utveckla verksamheten i den takt vi velat. 

Utveckling: Vi kan se över strukturen och förutsättningarna för gemensam 

planering och utvärdering; byte av namn på möten, lägga materialet i pärmar etc. 

 

1.3 Hög kunskapsnivå 

Förskolans egna mål 

 Planera verksamheten efter barnens intressen och behov. 

Arbetssätt: Genom pedagogisk dokumentation och utvecklingssamtal med 

föräldrarna synliggör vi barnens behov och intressen. Vi tillrättalägger miljön i den 

utsträckning vi kan. Vi planerar verksamheten efter barnens intressen och behov.  

Resultat: Verksamheten har i hög grad anpassats efter barnens intressen och behov. 

Vi har dokumenterat och haft utvecklingssamtal med föräldrarna. Vi har anpassat 

miljön efter barnens behov utefter rådande resurser. 

Analys: Att anpassa verksamheten efter varje barns behov och intressen ställer höga 

krav på miljömässiga förutsättningar och personalens kompetens. Pedagogisk 
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dokumentationen har hjälpt oss på vägen så mycket som de yttre förutsättningarna 

har tillåtit. 

Utveckling: Fortsatt arbete i processen, pedagogisk dokumentation för att se 

barnen. Utveckla att koppla effekten av vad vi gör till resultat för varje enskilt barn. 

 

1.4 Social kompetens 

Förskolans egna mål 

 Aktivt närvarande pedagoger i samspelet med barnen. 

 Pedagogisk dokumentation kring Lpfö:s punkt “Normer och 

värden. 

Arbetssätt: Pedagogerna är en viktig förebild och föregår med goda exempel. Genom 
att vägleda barnen i de sociala regler och normer som gäller i de demokratiska 
värderingar som samhället vilar på. 
 
I arbetet med pedagogisk dokumentation förs återkommande diskussioner kring 
förskolans värdegrundsuppdrag och likabehandlingsplanens, utförande och resultat.  
 
Resultat: Vi har inte haft ett riktat arbete med värdegrundsfrågorna, men den har 
ingått i den helhet i den verksamhet som erbjudits, enligt Lpfö:s intentioner. 
Värdegrundsfrågor har däremot diskuteras. 
 
Analys: Vi prioriterade flytt av lokaler och dess planering som skulle ske till hösten, 
framför det arbete med likabehandlingsplanen som var inplanerat. 
 
Utveckling: Likabehandlingsplan ska upprättas. 
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2. Grundskolan 

2.1 Egna mål 

Nedanstående mål är Karbyskolans egna mål för 2012/13. Dessa grundar sig på 

kommunala mål samt utvärderingar av tidigare års resultat och måluppfyllelse. 

Fyra prioriterade områden 

Läsåret 2012-13 har Karbyskolan valt att arbeta med fyra prioriterade områden: 

 Norrorts modernaste skola 

 Lgr 11/Lpfö 

 Höga kunskaper 

 Social kompetens 

Inom varje område har skolan övergripande mål och arbetssätt, men dessutom gör 

varje arbetslag sina egna planer med egna mål och arbetssätt för hur de ska kunna 

uppfylla skolans övergripande mål. Här redovisas arbetet inom varje prioriterat 

område för sig och varje delmål för sig.  

 

2.1.1 Norrorts modernaste skola 

 

 Vårdnadshavare och elev ska möta rum med relevant och 

uppdaterat innehåll i SkD.  

 

Indikator: SkD-statistik, internrevision, elevenkät, vårdnadshavarenkät 

Arbetssätt: Skolexpeditionens rum uppdateras cirka en gång per månad, då det 

finns något som berör hela skolan. Klassrummen är aktiva på F-6, ämnesrummen på 

år 6-9. Rummen uppdateras med veckobrev varje vecka samt arbetsplaner när en ny 

blir aktuell. Vi uppmuntrar till att elevens resultat förs in i portfolion och att 

filmklipp, länkar och andra för eleven viktiga saker läggs in.   

Vi har haft genomgång av Skola Direkt ur föräldraperspektiv under föräldramöten 

samt hjälp med inloggning. 

Resultat: Vi har inte nått målet då arbetsplaneringarna som finns i rummen på Skola 

Direkt inte är uppdaterade i tillräckligt hög omfattning. (Se målet Alla elever har 

aktuella arbetsplaner i alla ämnen i skola direkt. ) 
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Analys: Vi tror att vi idag når ut till de föräldrar som har intresse och kunskap att 

informera sig via Skola Direkt.  Vi behöver hitta sätt att nå ut till de som inte använder 

sig av SkD idag.  

Arbetslag 4-5 gjorde under höstterminen en undersökning bland vårdnadshavarna 

om vad det tycker om Skola Direkt. Den visade att vårdnadshavarna tycker att de inte 

har tid att logga in, det är krångligt och tungrott. Arbetslag 6-9 har diskuterat den låga 

användarfrekvensen och beslutat att vill flytta fokus från att försöka göra 

vårdnadshavarna till aktiva användare till att aktivera eleverna mer istället. 

Det är svårt att veta hur vi ska nå ut till dem som inte är vana och säkra 

datoranvändare och till dem som inte alls är intresserade av den typen av 

informationskälla. Vi vet att många vårdnadshavare följer Skola Direkt genom sitt 

barns inloggning, och då syns de inte i statistiken.  

Diskussioner pågår ofta om vilken information föräldrar behöver ha.  

Informationen på Skola Direkt kompletteras för de yngsta eleverna med info i 

veckodagbok/skoldagbok samt uppsatta på väggen utanför klassrummen. Detta kan 

vara anledningen till att inloggningsstatistiken inte är på topp. Ju äldre barnen blir 

desto mer blir de själva informationsbärare mellan skola och hem.  

Utveckling: Karbyskolan bör fortsätta att använda och informera via Skola Direkt. 

Vi ser detta som ett verktyg för oss och det får inte bli ett självändamål att få 

vårdnadshavaren att logga in för att få bra statistik. Om vi lär eleven hantera Skola 

Direkt kan hon/han lära sin vårdnadshavare.  

Formen på rummen kan däremot förbättras så att vårdnadshavarna känner igen sig 

(likadana rubriker, minimikrav på vilken typ av information som ska finnas etc.) 

Uppfräschningskurs för personalen i hur man sköter rummet på Skola Direkt kan 

hållas i början av höstterminen.  

Vi känner att vi kunde bli ännu bättre på att lägga ut det vardagliga arbetet i form av 

bilder på elever och elevarbeten, men det kräver vårdnadshavarens tillstånd enligt 

PUL. Vi inväntar BUF:s arbete om detta.  

 

 

 Varje medarbetare ska höja sin IKT-kompetens 

 

Indikator: medarbetarens utvecklingsplan, PIM-statistik 

Arbetssätt: Alla personal har en egen kompetensutvecklingsplan. I den ingår bland 

annat kompetenshöjande insatser riktat mot IKT/Skola Direkt. De lärare som inte 

klarat steg 3 i PIM har haft PIM som mål i sin kompetensutvecklingsplan.  

Vi använder de resurser som finns och den kunskap vi har för att lära av varandra.  

Kunskaperna används kontinuerligt i undervisningen.  I år 1 har man genomfört ett 

läs och skrivprojekt, vilket innehållit mycket kompetenshöjande insatser inom IKT.  
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Vi har även tagit i bruk nya avancerade kopieringsmaskiner, och med det gått kurs i 

hur man använder dem.  

På ledningsnivå har man gått kurs i/tagit i bruk många nya system: Koll, KIA, 

Stratsys, Tyck till! Novaschem, Skola24.   

Resultat: Av 30 personer som anmält sig till PIM har 26 klarat steg 2 eller högre, 14 

av dem har klarat steg 3 och 2 dessutom steg 4.   

Analys: Målet är uppnått då all personal utom två har fått IKT-utveckling i någon 

form. Vi anser att avvikelsen ryms inom toleransnivån.  

Genom användandet av nya verktyg och med viss utbildning, har vi höjt 

utbildningsnivån. Många är mer mottagare än användare, men med administrativt 

stöd är kompetensen fullt tillräcklig. Det finns inte längre något motstånd mot IKT i 

personalen, vilket ökar motivationen. Attityderna är positiva och vi implementerar 

med stöd från administrationen tills det nya systemet verkar funka. 

Många av de nyanställda har velat ”pimma”, men inte hunnit/fått avsatt tid till detta, 

så som de anställda fick förra läsåret. Vi ser att det finns några som inte gjort nivå 3 i 

PIM för att man ser uppgiften som meningslös och/eller inte vill delta i 

examinationsproceduren, trots att de redan har kompetens för att utföra uppgiften. 

Utveckling: IKT-kompetensen är relativt hög. Vi skulle kunna utveckla IKT-

kompetensen mer genom att ge det mer tid och i synnerhet frigöra tid runt själva 

utbildningstillfället, så att man kan öva sig i systemet med en gång.  

 

Vi har behov av mer hårdvara, samt mjukvara, för att kunna använda vår samlade 

IKT-kompetens bättre. Vi vill ha mer ”frihet” att bestämma och administrera vår egen 

dator för att kunna anpassa den efter klassens och även enskilda elevers behov av 

program. 

 

 Implementera och utveckla en läroplan för elevens IKT-

kompetens från förskola till år 9 

 

Indikator: IKT-plan 

Arbetssätt: En arbetsgrupp med representanter från alla arbetslag tillsattes för 

läsåret. De hade uppdraget att vidareutveckla läroplanen för elevens IKT-kompetens 

genom att dela in den i nivåer för olika årskurser.  

Resultat: Planen är uppdelad i årskurserna F-klass till och med år 5. Där kan man se 

en tydlig progression i elevens kunskaper. Motsvarande arbete för förskola och år 6-9 

är inte gjort.  

Analys: Arbetsgruppen har inte haft kontinuerliga möten och deras arbete har inte 

samordnats tillräckligt. Att det saknas årsindelning i just årskurserna 6-9 gör däremot 

inte så mycket eftersom eleverna i den åldern redan är ”utbildade”. Det är viktigare att 

vi ser till att alla bland de yngre eleverna får grunderna inom IKT.   
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Förutsättningarna för att kunna genomföra IKT-planen varierar beroende på vilka 

elever man har och tillgången till hårdvara.   

Utveckling: Planen bör bli klar och styrd i verksamhetssystemet nästa läsår. 

 

 Alla elever erbjuds fördjupad kunskap inom områdena hälsa 

och idrott 

Indikator: arbetslagens egen utvärdering 

Arbetssätt: I begreppet hälsa ingår såväl fysisk som mental hälsa. Alla elever har 

erbjudits att välja mellan olika ”kurser” i elevens val där det alltid finns inriktningar 

mot hälsa och idrott. Under Hälsoveckan på höstterminen planerade alla arbetslag in 

aktiviteter med hälsoinriktning, inom det ordinarie ämnet eller som extra aktivitet.    

 

I år F-3 arbetade man dessutom enligt Skolidrottsförbundets material Hälsoresan 

och F-klass hade massage på schemat. Arbetslaget har utarbetat en arbetsplan för ”en 

sund livsstil” för år F-3 med tydlig progression för varje år. 

I år 4-5 har man arbetat med mindfullness och även haft lektioner i EQ med kurator 

under höstterminen. År 9 har haft ett tema om doping och inom elevens val har man 

även haft kurser med fältarna.  

 

Resultat: Alla elever har erbjudits fördjupad kunskap inom områdena hälsa och 

idrott. Ungefär hälften av alla elevens val-alternativ har haft hälsotema.   

Analys: Målet är uppnått och vi ser dessutom resultat av satsningarna på hälsa och 

idrott.  

Alla tycker att det är vikigt att arbeta vidare på idrott och hälsa.  

Vi kan inte alltid matcha lärarens kompetens med idrott och hälsa för att få till 

inspirerande elevens val. Vi kan öka kompetensen inom idrott och hälsa genom 

framtida anställningar eller kompetensutveckling.  

Eftersom det är ett mål som är uppnått är det dags att fundera på att nedprioritera 

det. I så fall påverkar det även visionen.  

Har vi med läroplanens övergripande mål i planeringen av undervisningen, eller 

försvinner det i de ämnesspecifika kraven? 

I år F-3 har man tidigare arbetat mycket med Skogen som klassrum, det har minskat 

jämfört med tidigare år. Man upplever att det är svårt att mäta kvalitet på lektionerna 

i skogen. Det tar mycket tid att planera och genomföra lektioner i skogen. Lättast är 

det för de allra yngsta samt i ämnena matte och NO. Många barn tycker att det är 

jobbigt att gå till skogen (gå i led, mycket kläder etc.). 

I år 6-9 har fotbollen minskat i popularitet då beläggningen i idrottshallen är hög och 

tillgången till konstgräsplanen begränsad, vilket gör att fotbollsalternativet på 

schemat konkurerat med flextillfällen (möjligheter för eleven att göra skolarbete med 

lärarstöd) .   
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Utveckling: Vi kan antingen rekrytera och eller utbilda inom området för att 

möjliggöra intressantare elevens val. Vi behöver göra en särskild analys om vi ska 

välja att inte ha med som mål nästa år och vilka konsekvenser det ger för skolans 

styrdokument. 

Hälsoveckan kan planeras bättre med en fast tydlig uppdelning kring innehållet. 

Planeringen kan sedan återanvändas varje år utan för mycket tidsåtgång till 

planeringen.  

Skogen som klassrum kan förbättras genom att skogspassen läggs ut under de tider på 

året då det blir trevligare upplevelser av att vara ute. Fotbollsprofilen kan utvecklas 

genom att vi arbetar för bättre tillgång till gräsplanen. Vi är även positiva till att 

öppna upp för fler idrotter inom profilverksamhet, t ex badminton.  

 

 100 % av lektionerna i F-9 närvaroregistreras i skola 24 

 

Indikator: Skola 24s statistik 27 augusti 2012 – 7 juni 2013.  

Arbetssätt: Alla lektioner rapporteras i Skola 24. I år F-3 kontrolleras närvaron av 

en fritidspersonal kl 8.00. Personalen ringer upp hemmet då elever som inte är 

frånvaroregistrerade av föräldrar saknas. För äldre elever sker denna kontroll med 

hemmet på mentorns första rast. Automatiskt frånvaromeddelande går hem per e-

post eller sms efter sista lektionen.    

Resultat: medeltalet för andelen rapporterade lektioner per lärare är 95 %.  

Analys: Vi når målet då de 5 % av lektionerna som är orapporterade är lektioner som 

inte är ordinarie helklasslektioner, alltså lektioner som är registrerade i schemat 

parallellt med ordinarie lektion, t ex då en lärare är insatt som stöd. I ett fall förekom 

en missuppfattning då läraren en tid bara rapporterade lektioner med avvikelser. Med 

kompetensutveckling och korrigeringar i schemainställningarna har dessa avvikelser 

eliminerats.  

Vi har efter läsåret tillräckligt bra rutiner och lärarna har tillräckligt bra kompetens 

för att hantera närvarosystemet. Även F-klass använder systemet och är positiva. 

Det finns fortfarande lite svårigheter med att rapportera in rätt grupper när klassen 

t.ex. är delad i tre grupper eller då mentorn inte hinner rapportera in anmäld 

frånvaro, t.ex. tandläkarbesök, som kommer in på annat sätt än genom Skola24.  

Utveckling: Vi behöver diskutera hur man ska använda sen ankomst, och när? Från 

vilken ålder? Vi behöver säkerställa att alla elever vet exakt när rasten är slut. Vi 

behöver testköra schemat några veckor i början av terminen för att upptäcka och 

”städa bort” lektionsrapporteringar som inte behövs i systemet, innan statistiken 

börjar mätas.  

 

Vi kan utbilda mentorerna i att använda statistikverktyget för ledigheter och 

frånvarorapportering till EHT för att få ännu större användning av systemet.  
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 All personal använder verksamhetssystemet  

Indikator: medarbetarsamtal, inloggningsstatistik   

Arbetssätt: Alla styrande och redovisande dokument samlas i rummet 

Verksamhetssystemet i Skola Direkt, t ex alla process- och rutinbeskrivningar, 

blanketter, protokoll. Varje medarbetare ska säkerställa att den använder den senaste 

upplagan av ett material genom att hämta materialet från verksamhetssystemet. 

Verksamhetssystemet funktion granskas regelbundet av kvalitetsutvecklarna.  

Resultat: Personalen användning av verksamhetssystemet har ökat jämfört med 

föregående år. All personal säger sig använda sig av rummet när det behövs.    

 
Analys: Verksamhetssystemet används för att det upplevs som aktuellt och enkelt, 

även om formatet i Skola Direkt är omodernt. Man har lärt sig orientera sig i rummet 

och finner uppdaterade mallar, protokoll och blanketter.    

Utveckling: Sökfunktionen i Skola Direkt kan förbättras.  

Alla personalgrupper har inte lika mycket nytta av verksamhetssystemet. Vi behöver 

få in fritids och förskolans material för att de ska känna lika stor nytta av systemet 

som lärarna gör.  
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Vi behöver diskutera vad vi gör om vi inte har IUP i framtiden, hur förenklar vi 

arbetet med portfolio och måluppfyllelse då? 

En kort uppdatering av verksamhetssystemet under höststartdagarna är alltid bra. 

Både för ny och gammal personal. Även uppdatering kring tanken runt hur och varför 

vi ska använda det. 

 

2.1.2 Lgr 11/Lpfö  
 

 Alla lärare/förskollärare utvecklar systematiskt 

undervisningen enligt Lgr11/Lpfö 

 

Indikator: Arbetslagens egen utvärdering, medarbetarsamtal 

Arbetssätt: Alla lärare arbetar enligt PDCA för att systematiskt utveckla 

undervisningen. Varje medarbetare arbetar med att utveckla verksamheten. Vi 

använder gemensam planeringstid för att utveckla undervisningen enligt Lgr 11 och 

deltar i kommunens ämnesnätverk.  

Resultat: Alla använder Lgr-11 mer än vad man använde Lpo-94, men den 

systematiska utvecklingen kan förbättras. Vi har haft en personalkonferens där vi 

diskuterade lokal pedagogisk planering, i övrigt har det mesta arbetet skett i 

arbetslagen eller som samarbete inom ämnesområden. 

Analys: Den systematiska utvecklingen kan förbättras. Lärarna upplever en högre 

grad av samstämmighet och bättre kvalitet i de pedagogiska diskussionerna i år än 

tidigare år. 

”Om vi inte vet vart utvecklingen pekar vet inte eleverna det heller”. Personalen är 

medveten om detta och de märker själva om de inte gjort en grundlig planering. 

Viljan att utföra korrekt finns.  

Diskussion om vad som är systematisk utveckling pågår; att ta med sig erfarenheter 

till nästa gång, att analysera både metod och innehåll. Man utvecklar systematiskt om 

man upptäcker och gör något av det, att det finns en rutin att upptäcka.  

Lgr-11 upplevs som en användbar bok, men det är svårt att bedöma t ex resultaten för 

höstterminen i år 1 mot kraven för år 3. Lärarna känner sig allt mer bekanta med Lgr-

11. De upplever att de redan från början kan tänka hur eleverna ska kunna förstå vad 

som förväntas av dem och kan också planera så att det för lärarnas del blir lätt att se 

elevens förmåga att reflektera.  

Man upplever att man inte riktigt hinner göra arbetsplaneringar, men inser att man 

sparar tid i utvärdering om man gjort en bra planering, att låta planeringen utgå från 

vad som ska bedömas. Personalen ser nyttan med arbetsplaner med tydligt kopplade 

kunskapskriterier och att utforma uppföljningen efter kunskapskriterierna. 
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Planera och genomföra fungerar bra, att utvärdera och kunna analysera brister ännu, 

trots att insikten finns där. 

Kommunens nätverksträffar uppskattades. Man upplever att idén var god, men att 

upplägget inte var tillräckligt genomtänkt. 

Utveckling: Processbeskrivningarna för att följa upp- och utveckla måste utvecklas i 

verksamhetssystemet, det behöver beskrivas i en egen rutin. Vi kan bli bättre på att 

använda oss av löpande bedömning i portfolion för att spara tid och energi i IUP-

processen.   

Det lönar sig att skapa fler tillfällen för analys, att tvingas göra en skriftlig analys gör 

att reflektionen kommer igång. 

Fortsättning på nätverksträffarna önskas.    

Lärarna i de lägre åldrarna har mycket tid som rastvärdar som skulle kunna användas 

till planering/bedömning eller undervisning istället om man använder kapaciteten 

hos fritidspersonalen fullt ut.  

 

 Alla elever har aktuella arbetsplaner i alla ämnen i Skola 

Direkt  

 

Indikator: stickprov 

Arbetssätt: För varje arbetsområde skriver läraren en arbetsplanering (=Lokal 

Pedagogisk Planering) där undervisningen kopplas till kunskapskraven. Det ska vara 

tydligt för eleverna vad som förväntas av dem. Arbetsplaneringen följer samma form 

för hela skolan och publiceras på Skola Direkt. Eleverna ska ha möjlighet att vara med 

och påverka arbetet så det känns mer meningsfullt och stimulerande. All information 

samt elevernas resultat, IUP och exempel på arbeten publiceras i Skola Direkt.  

Dokumentation av social utveckling har under läsåret utarbetats, men inte tagits i 

bruk.  

Resultat: stickprov av aktuella arbetsplaner i Skola Direkt, mätning onsdag v 21, 

visar att eleverna har mellan 25 och 78 % aktuella arbetsplaner. Ingen hittar aktuella 

arbetsplaner i alla ämnen i Skola Direkt.  

(Diagrammet är endast en enkel sammanställning av resultatet. Arbetsplanernas 

kvalitet och funktion varierar kraftigt.) 

Teckenförklaring:  

 = publicerad arbetsplan är aktuell 

 =arbetsplan är publicerad, men den behöver uppdateras, t ex med ny tid 

 = aktuell arbetsplan saknas 
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Klas

s 

Sv eng Ma So No tkn spr

. 

sl hk

k 

Mu bd Idh % 

1A             78 

1B             78 

2A             44 

2B             44 

3A             78 

3B             78 

4A             55 

4B             55 

5A             44 

5B             44 

6A             36 

6B             36 

7A             64 

7B            64 

8A             25 

8B            25 

9A             42 

9B            42 

% 67 67 22 6 33 10

0 

0 10

0 

10

0 

12 56 33  

 

Analys: Vi uppfyller inte målet. Många arbetsplaner sträcker sig längre än de 

planerade veckorna, utan att dateringen ändrar. Några har låtit bli att göra 

arbetsplanering vissa perioder.  

Lärarna upplever att det är olika enkelt att göra arbetsplaneringar för olika ämnen 

och olika åldrar. I t.ex. matte använder man läromedel som upplevs uppfylla målen i 

ämnet med små kompletteringar. 

Arbetsplaner för längre tid och större områden fungerar bättre för de yngre åldrarna. 

De blir dock lite otydligare och svårare att bedöma utifrån. Det fungerar bättre med 

kortare arbetsplaneringar i SO/NO. 

Lärarna tycker däremot att de har fått bättre rutin att skriva och lägga ut aktuella 

arbetsplaner. De tycker också att det är lättare att skriva dem och veta hur och vilket 

språk de ska använda i planen och hur de kan presenterar dem för eleverna.  

Efter att lärarna hade diskuterat utformning av arbetsplanerna i nätverksgrupperna 

kände de sig relativt nöjda med Karbyskolans modell, trots allt. 

Utveckling: Vi behöver diskutera mallen för att hitta förbättringar i funktionen. I det 

arbetet behöver vi diskutera ett flertal frågor; Vad är riktat till lärare/vh/elever/spec 

lärare respektive stödpersoner? Hur blir vi tillräckligt konkreta för åldersgruppen? 

Hur använder man skoldagboken, kan man koppla den till bedömning på ett tydligare 

sätt? Hur gör man arbetet effektivt så att vi hinner med jobbet? Finns det bra exempel 

från andra skolor? Finns det mallar från läromedel? Vilken språknivå ska vi hålla i 

mellanläget mellanstadiet? Kan vi hitta underlag till arbetet från Hatties 

forskningssammanställning? 
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Vi behöver finna en rutin för att uppdatera den befintliga arbetsplanen i Skola Direkt 

vart efter arbetet ändrar under tidens gång. Enbart den korrigeringen skulle ge ett 

högre resultat i denna mätning.    

Arbetslagsledarnas och speciallärarnas behörighet i Skola Direkt kan utvecklas; de 

behöver ha tillgång till alla sina elevers resultat i portfolion, på något sätt.  

 

 Alla elevers IUP är korrekt ifyllda i Skola Direkt 

Indikator: stickprov (Urval: elev nr 5 på klasslistan i ojämn årskurs, klass B) 

Arbetssätt: Elevernas IUP publiceras i Skola Direkt. Arbetet utgår från elevens egen 

reflektion över sina arbetsinsatser och förmågor. IUP:n är ett viktigt redskap för 

kunskapsutvecklingen, där elevens egen bedömning och lärarens framåtsyftande 

bedömning är det centrala. I IUP-underlaget ingår också en bedömning av 

måluppfyllelsen. Vårdnadshavaren uppmanas ta del av underlaget inför 

utvecklingssamtalet. 

Inför höstterminen hölls en pedagogisk konferens om IUP-processen och IUP-

verktyget i Skola Direkt.  

Resultat: Andel ämnen (%) som är korrekt ifyllda 

Del i IUP-processen År 1 År 3 År 5 År 7 År 9 

Självskattning 0 80 57 77 77 

Återkoppling 0 80 100 85 92 

Vägledning 0 80 100 85 92 

Måluppfyllelse 0 80 86 85 77 

IU-plan OK OK Saknas OK OK 

 

Kommentarer: År 1 publicerade sina IUP:er efter mätningen. I år 5 var det enbart 

eleven i stickprovet som inte hade haft utvecklingssamtal.  

 

 Analys: Alla elevers IUP:er är inte korrekt ifyllda i Skola Direkt. Vi hittar flera 

orsaker:  

- Tekniken bakom måluppfyllelsen fungerar inte. I del fall måluppfyllelsen 

kommit in i IUP:n är det oklart om det är förra terminens måluppfyllelse, 

eller nuvarande, vilket skapar frustration.  

- Självskattningen är den svåraste delen att få till rent logistiskt i 

undervisningsgruppen.  

- År F-3 har börjat med en ny variant av IUP-processen där IUP:n görs upp i 

början av en termin, medan underlaget återspeglar hela föregående.  



 

17 

 

Enbart ett fåtal underlag är signerade av vårdnadshavare i Skola Direkt. Många loggar 

in via elevens egen inloggning, och då syns det inte att vårdnadshavaren varit aktiv.   

Utveckling: I första hand måste måluppfyllelsen fungera säkert att fylla i. Om vi 

märker att den ändå inte gör det måste anmälas direkt, varpå vi kan gå ut med ett 

alternativt sätt att formulera måluppfyllelsen. T ex att ange det skriftligt i 

återkopplingen eller att hänvisa till en registrering i portfolion.  Alla som skriver i 

samma IUP bör göra på samma sätt.  

Processen i verksamhetssystemet stämmer inte med det sätt som F-3 jobbar från 

läsåret 12-13. Den behöver kompletteras med ett extra spår för de åren.  

 

Diskussion om hur man bedömer för t ex år 1-2/4-5 är ett bra stöd inför processen.  

 

 Vårdnadshavare har fått information om elevens sociala 

utveckling i IUP:n 

 

Indikator: stickprov (Urval: elev nr 5 på klasslistan i ojämn årskurs, klass B) 

Arbetssätt: En matris över elevens sociala utveckling har tagits fram. Matrisen 

innehåller en tydlig progression av exempel på hur en elev i olika åldrar förväntas 

uppfylla skolverkets krav. Till matrisen finns en bedömningsblankett där läraren kan 

kryssa i graden av uppfyllelse.  

Resultat: IUP-mallen saknar ruta där man kan markera om omdöme i social 

utveckling getts, varför stickprov inte kan utföras. Man har istället gett sociala 

omdömen muntligt och skrivit in sociala mål i planen om man funnit det nödvändigt.  

Matrisen och bedömningsblanketten har arbetats fram under läsåret och är klara, 

men ännu inte testade.   

Analys: Vårdnadshavaren har inte systematiskt fått information om elevens sociala 

utveckling i IUP:n, däremot har vi lagt en god grund för att kunna använda de sociala 

omdömena under kommande läsår. 

 

Att ta fram omdömen i social utveckling hare visat sig vara en kontroversiell uppgift. 

Många på ämnesnätverksträffarna reagerade negativt, eller med förvåning, när de 

hörde om våra sociala omdömen. Vi anser emellertid att det är viktigt att 

dokumentera även den sociala utvecklingen, inte bara den kunskapsmässiga. 

Bedömningen kommer att betraktas som elevvård. I IUP:n kommer det bara att 

finnas information om omdömet finns eller inte, vilket inte är integritetskränkande.  

Utveckling: Vi måste ha en utbildning i hur man använder matrisen och ett klart 

syfte i bedömningen av social kompetens inför lanseringen. 

Ruta för att socialt omdöme finns måste in i IUP-mallen, eller annan form av 

markering.  
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2.1.3 Hög kunskapsnivå 
 

 Avgångselever från Karbyskolan har i genomsnitt lägst 222 

poäng i meritvärde 

Indikator: meritvärde 

Arbetssätt: Vi uppmuntrar eleverna till kritiskt tänkande, att reflektera över sin 

inlärning och att läsa högre än årskursens kunskapskrav. Läraren skriver en 

arbetsplanering för varje arbetsområde för att tydliggöra kraven. Mentor för samtal 

med eleven om motivationen till utbildning och lärande. Skolans val-timmar används 

till ”flex”, en möjlighet till läxläsning och fördjupningsstudier tillsammans med lärare. 

Studie- och yrkesvägledaren är en integrerad del i verksamheten. 

Elever i behov av särskilt stöd har åtgärdsprogram redan från år F. Speciallärarna 

utvecklar arbetet med att systematiskt kartlägga elevers läs- och skrivutveckling och 

vidta åtgärder redan i tidiga år. Elevhälsan samarbetar aktivt med externa instanser.  

Alla lärare redovisar alla sina elevers måluppfyllelse i alla ämnen vid varje 

terminsslut. Dokumentet kompletteras med förekomsten av åtgärdsprogram samt 

eventuell diagnos.  

Resultat:  

Klassens medelmeritvärde vt (ht)  

  A B 

6 193,8 (166,2)  165,4 (146,1)  

7 170,6 (155,9)  162,5 (147,5)  

8 196,7 (180,9)  209,0 (182,9)  

9 229,1 (216,4)  224,0 (208,9) 
 
Skolans meritvärde 2013 är enligt Skolverket 233 
 

 

 

Medelmeritvärde 
 

 

Karby ø- 
meritv. 

Flickor ø- 
meritv.(andel) 

Pojkar ø- 
meritv.(andel) 

Differens 

2005 218 226 (44 %) 212 (56 %) 14 

2006 229 236 (71 %) 212 (29 %) 24 

2007 201 229 (40 %) 182 (60 %) 47 

2008 210 225 (54 %) 191 (46 %) 34 

2009 219 228 (64 %) 208 (36 %) 20 

2010 219 242 (40 %) 203 (60 %) 39 

2011 207 219 (43 %) 199 (57 %) 20 

2012 230 230 (52 %) 229 (48 %)   1 

2013 233 236 (46 %) 219 (54 %) 17 

Medel 
2005-
2013 

 

 
230 

 

 
206 

 
 

Godkänt i alla ämnen 
 

 

Karby 
 

2005 87 % 

2006 98 % 

2007 87 % 

2008 86 % 

2009 89 % 

2010 87 % 

2011 80 % 

2012 91 % 

2013 92 % 
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OBS! År 6 och 7 har enbart de ämnen de läst under terminen med på 

höstterminsbetyget, därav hög ökning i meritvärde. 

Medelmeritvärdet visar en stigande kurva för de senaste nio åren, liksom andelen 

elever som går ut nian med godkänt i alla ämnen de senaste tre åren. 2013 är den 

andelen 92 %. 

Om man granskar medelmeritvärdet i förhållande till hur stor andel av eleverna som 

är flickor respektive pojkar ser man ett tydligt samband mellan högre 

medelmeritvärde och högre andel flickor i årskullen. Flickornas medel för de nio åren 

är ganska konstant nära snittet 230, medan pojkarnas varierar mer och har medlet 

206. Flickorna har högre medelmeritvärde under alla år, med undantag av år 2012 då 

värdet är i stort sett lika.  

Speciallärarna har sammanställt resultatet från sina insatser i svenska. Eleverna har 

testats i början av varje termin. Denna screening visade att 47 elever var i behov av 

extra stöd i läs och skrivundervisning på något sätt. 33 % av dem var godkända i 

svenska läsåret innan.  Efter insatser av speciallärare under läsåret fick 25 av de 47 

eleverna (53 %) godkänt i svenska vid vårterminens slut.  

 I snitt har vi 4-5 elever per klass som har åtgärdsprogram. 

Resultaten från PRIM-mattetester: Andel elever som klarat alla kravgränser: år 2 68 

% (snitt i Vallentuna kommun 81 %), år 5 18 % (Vallentuna-snitt 52 %), år 8 45 % 

(Vallentuna-snitt 48 %) 

Analys: Vi når målen med att avgångselever från Karbyskolan har i genomsnitt lägst 

222 poäng i meritvärde då vi i år når 233.  

Speciallärarnas kartläggning av elevernas läs- och skrivutveckling tyder på att insatser 

i yngre åldrar minskar insatser i de äldre åldrarna och att insatser i svenska hjälper 

alla ämnen. 

Flickornas medelmeritvärde är ganska konstant runt 230, pojkarnas varierar från år 

till år. Vi ser också att när vi stöttar elever med svagare läs- och skrivutveckling går 

hjälpen mestadels till pojkar. Dessa faktorer kan vi se att gynnar pojkarnas reslutat:   

- Att screena deras läs- och skrivförmåga och sätta in åtgärder tidigt 

- Nära arbete med eleverna, mentorer håller koll på elevernas resultat och 

måluppfyllelse 

- Att enbart de elever som inte riskerar att nå målen i svenska eller engelska 

erbjuds språkalternativet svensk-engelska, på så sätt kan den gruppen hållas 

liten och ge stöd till dem som behöver det. Innan vi införde denna princip 

dominerades svensk-engelsk-gruppen av pojkar, nu är fördelningen jämnare.  

- Flex ger möjlighet att hjälpa dem som inte gör något alls hemma och utgör en 

möjlighet för läraren att ge extra stöd till elever som ligger efter eller ge 

fördjupningskunskap till dem som önskar.   

- Eleverna motiveras tidigt för fortsatta studier. SYV visar antagningspoäng 

tidigt under höstterminen och har enskilda elevsamtal. 
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Alla delar av skolan bidrar på sitt sätt till att höja meritvärdet:  

- Förskolan skapar intresse för kunskap 

- I F-3 har man koncentrerat sig på kartläggning av elevernas kunskap för att 

se vilka som inte når målen, t ex vid läsinlärning. Den kontrollen kommer att 

leda till ännu högre måluppfyllelse. De konstaterar också att de elever som 

går ut år 9 nu hade god tillgång till spec. när de var i de lägre årskurserna.  

- Även i 4-5 arbetar man med kunskapskontroller och uppföljning i samarbete 

med speciallärarna, vilket gör att de känner sig säkra på att hitta elever som 

behöver specialinsatser 

- I år 6-9 ser man att det nya betygssystemet gör att det är svårt att dra 

slutsatser. Vi har få elever med F, vilket beror på träget arbete med 

åtgärdsprogram. Vi har även flera elever med andra skolformer och elever har 

flyttat från år 9 under årets gång. År 9 är ett väldigt socialt gäng. De var på 

Polen-resa under höstterminen, vilket de arbetat ihop själva. Det enar. De 

hade flera extra föräldramöten i år 6 och 7. Studievägledningen gjorde att 

eleverna motiverades att läsa för framtiden. Nästa års år 9 kommer att klara 

sig bra, men kommande år 8 och 7 behöver bryta trenden med att det är ”fult” 

att studera. 

Dokumentet över alla elevers måluppfyllelse visar att elever i år 6-8 har många 

svårigheter, både kognitiva och sociala, vilket kan påverka gruppen och arbetsron 

negativt. År 3 har däremot välfungerande grupper, trots många svårigheter i klassen.  

Måluppfyllelsen stämmer med vår upplevelse av verkligheten.  

Matten måste prioriteras. Resultaten från PRIM-mattetester visar att år 2 och 8 har 

en ganska bra måluppfyllelse, år 5 en lägre. År 5 har inte haft behöriga mattelärare, 

även tillbaka i tiden, vilket ger konsekvenser.    

I tonåren påverkar elevens mognande medvetenhet resultaten. Det som påverkar 

resultaten i positiv riktning är välfungerande grupper, gott studieklimat, 

studiemotivering, ett klimat där det är tillåtet att lyckas. Lärartimmar är mer 

värdefulla än stödpersoner när eleverna blir äldre.  

Utveckling:  

Måluppfyllelse-mallen kan kompletteras med procent/antalssummering. 

Kompetensutveckling i hur man hanterar elever med sociala problem och andra 

svårigheter. 

Vi behöver ha fler pedagogiska diskussioner, t ex: 

- Återinföra klasskonferenser på onsdagstid, löpande en årskurs i taget.  

- Hur vi använder mentorstiden bäst 

- Hur vi kommunicerar bäst med hemmet, t ex rikta in Skola Direkt på 

kommunikation med eleven, istället för vårdnadshavare.  

- Hur vi skriver ÅP 

- Hur vi finner en bättre struktur på omprov mm  

Matematik behöver utvecklas, både arbetsformer och diagnostisering 

utförd/övervakad av speciallärare.  
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Använda lärartiden bland de yngre barnen till undervisning, inte vaktning. 

 

Systematisk utveckling, se problemen oftare än en gång per läsåret.   

Fortsatt satsning på att screena elevernas kunskaper med hjälp av speciallärare i 

början av varje termin. Börja screena eleverna i matematik på samma sätt som redan 

görs i svenska. 

 

 80 % av eleverna upplever att de har stimulerande 

undervisning 

Indikator: Frågor i kommunens elevenkät för år2, 5 och8, samt skolans egen enkät.  

Arbetssätt: Vi uppmuntrar lusten att vilja, våga prova och tro på sig själv. Vi 

anpassar undervisningen efter varje individs behov.  

Läraren skriver en arbetsplanering inför varje arbetsområde där eleverna har 

möjlighet att vara med och påverka arbetet så det känns mer meningsfullt och 

stimulerande.  

Förskolan har en viktig roll i att skapa förutsättningar för barnet att känna intresse 

och nyfikenhet inför sitt lärande. 

Studie- och yrkesvägledaren är en integrerad del i verksamheten. Mentor för samtal 

med eleven om motivationen till utbildning och lärande.  

 

Resultat: 

96 % av eleverna i år 2 svarar positivt i kommunens elevenkät att de har många olika 

saker att jobba med på lektionerna  

90 % svarar positivt kring att de arbetar på många olika sätt under lektionerna. 

 

Analys: Vi når målet i årskurs 2, men inte i årskurs 5 och 8.  

Det kan vara svårt att ändra en negativ inställning till skolarbetet, det tar lång tid. I år 

5 finns en atmosfär där det inte är viktigt att arbeta och ta ansvar för sin utveckling i 

skolan. Negativa ledartyper kan vara svårt att arbeta med när de får med sig flera 
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andra. Attityd hos eleven vid enkättillfället spelar stor roll. När vi jämför resultatet i 

skolans egen enkät med kommunens ser vi bättre resultat för skolans enkät överlag.   

Ställer vi för höga krav på eleverna? För lite individanpassning? Upplever eleverna att 

de har tråkigt innehåll i undervisningen, eller är det inställningen till lärarna som 

syns i resultatet? Vad är en intressant lektion i dag i konkurrens med dagens 

massmediaflöde? 

Lärare med rätt behörighet är viktigt.  

Ingen forskning sätter samband mellan resultat och klasstorlek, vilket är intressant 

med tanke på att vi har så små klasser (snitt på 18,6 elever per klass vt-13).    

Vi ser ett resultat av att vi fokuserat på att upptäcka elever med svårigheter och stöda 

dem, men inte så mycket med inspirerande lektioner.  

Utveckling:  

Vi måste ta reda på mer om vad just våra elever tycker att är stimulerande. Vi vill 

starta en fokusgrupp med elever för att höra djupare svar än de enkäterna ger, t ex i 

samarbete med elevrådet. Vi vill visa eleverna att det ger resultat att fylla i enkäterna.   

Vi kan redovisa resultatet för eleverna och fråga om siffrorna verkligen stämmer. Tog 

de enkäten på allvar? Varför blev det olika resultat de båda enkäterna? 

Vi måste öka elevinflytande i planeringen och se till att eleverna påverkar innehållet i 

arbetsplaneringen. Läraren kan fånga in elevernas åsikter och bedömning i sitt 

systematiska utvecklingsarbete. 

 

 80 % av eleverna upplever att de får ledning och stöd i att 

nå bättre resultat 

Indikator: Frågor i kommunens elevenkät för år2, 5 och8, samt skolans egen enkät, 

meritvärde, utvärdering inför utvecklingssamtal 

 

Arbetssätt: Vi anpassar undervisningen efter varje individs behov.  

Eleven tränar på att planera och utvärdera sin inlärning samt reflektera över den. För 

varje arbetsområde skriver läraren en arbetsplanering där undervisningen kopplas till 

kunskapskraven. Det ska vara tydligt för eleverna vad som förväntas av dem. 

Arbetsplaneringen följer samma form för hela skolan och publiceras på Skola Direkt.  

Elever i behov av särskilt stöd har åtgärdsprogram redan från år F. De följs upp 

kontinuerligt. Speciallärarna utvecklar arbetet med att systematiskt kartlägga elevers 

läs- och skrivutveckling och vidta åtgärder. Vi utnyttjar dessutom specialkompetenser 

och jobbar aktivt tillsammans med elevhälsan. Studie- och yrkesvägledaren är en 

integrerad del i verksamheten. Mentor för samtal med eleven om motivationen till 

utbildning och lärande.  
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Resultat:  

100 % av eleverna i år 2 svarar positivt i kommunens elevenkät att de lär sig bra saker 

i skolan 

98 % svarar positivt kring att de får hjälp av sina lärare när de behöver det 

 

Analys: Vi väljer att slå ihop resultatet från de tre nyckelfrågorna i enkäten ovan 

”min lärare förklarar så jag förstår”, ”Lärarna hjälper i skolarbetet” samt ” jag vet vad 

jag ska kunna” och får ett medel på 76 % för år 5 och 79 % för år 8. Resultatet är högt 

över målet för år 2 och mycket nära målet för år 5 och 8.  

Vi kan se att inom visa ämnen kan det dock vara svårt att tillgodose elevernas behov 

av stöd beroende på att många har svårigheter med grundläggande färdigheter. 

Därutöver finns det klasser där eleverna sällan eller aldrig upplever att de får 

tillräckligt med stöd eftersom de har mycket liten förmåga att arbeta självständigt. 

Vi kan konstatera att vi har fokuserat på att höja elevernas kunskapsresultat, vilket 

gjort att vi är bra på att tydliggöra målen och ge både utmaningar och stöd, men 

sämre på att förmedla hur det går. 

Att ha höga förväntningar ger resultat, eleverna känner av det och vi ser även att deras 

kunskapsresultat stiger. 

Utveckling: Beröm! Vi behöver lyfta det som är bra hos eleverna och återge hur det 

går för dem mer än bara som ett kunskapsresultat i portfolion.  
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 Alla elever i behov av särskilt stöd har åtgärdsprogram 

Indikator: måluppfyllelse 

Arbetssätt: Elever i behov av särskilt stöd har åtgärdsprogram redan från år F. 

Åtgärdsprogrammet skrivs enligt en fastställd modell och specialläraren hjälper till 

vid behov. Programmen följs upp kontinuerligt.  

 

Vi väljer att sätta in åtgärder redan i tidiga år och anpassar dem efter elevens behov. 

Speciallärarna utvecklar arbetet med att systematiskt kartlägga elevers läs- och 

skrivutveckling och vidta åtgärder. 

Vid varje terminsslut redovisar läraren varje elevs måluppfyllelse i varje ämne samt 

anger vilka elever som har åtgärdsprogram och eventuell diagnos. 

I september höll speciallärarna en personalkonferens om processen ”hjälpa elever i 

behov av särskilt stöd” och gav tips om hur man skriver åtgärdsprogram.   

Resultat: Alla elever i behov av särskilt stöd har åtgärdsprogram.  

Analys: Det finns ett fåtal elever som ännu inte hunnit få sina åtgärdsprogram då 

måluppfyllelsen visar en ögonblicksbild. Vi vet vilka som ska ha åtgärdsprogram till 

hösten. (F-klass har enbart sociala åtgärdsprogram, totalt 5 elever. I år 2 saknar en, 

men får i augusti, likaså en elev i år 3. I år 6 visade de nationella proven att alla elever 

inte når målen, men åtgärdsprogram planeras till i hösten. I år 7 en elev.)  

Systemet fungerar, men vi ser personbundna avvikelser. Det finns utöver de elever 

som väntar på åtgärdsprogram även elever som har fått stöd, men har det inte 

dokumenterat i åtgärdsprogram.  

 

Lärarna uppfattar att det kan vara svårt att skriva åtgärdsprogram i de fall där vi inte 

riktigt har hunnit kartlägga svårigheterna. Då kan ett åtgärdsprogram dröja eller vara 

svårt att formulera. 

Utveckling: Mallen kan utvecklas så att när de har åtgärdsprogram kan det ändå 

komma röda kryss, ta bort färgen på X, det räcker med ja eller nej i åtgärdsprogram.  

Det är viktigt att fortsätta ha pedagogiska diskussioner kring hur vi utformar 

åtgärdsprogram och vilket språk vi använder. Den pedagogiska diskussionen behöver 

följas upp så att vi ser att alla lärare har rätt kompetens/stöttning för att skriva 

åtgärdsprogram. Det är också viktigt att vi uppger kortsiktiga mål som eleven har en 

chans att nå för att programmet ska bli effektivt.  

Ämneslärarna vill pröva på klasskonferenser två gånger/termin för att diskutera alla 

elever samt upprätthålla en fast struktur och tid för omprov. De föreslår också fokus 

på studieteknik i åtgärdsprogrammen och styrda flexar för de som behöver det. Extra 

besök hos SYV kan vara en annan lösning.  

Vi behöver diskutera hur vi gör med de elever som vi inte har underlag på, t ex vid för 

hög frånvaro. 
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Behöver vi anpassa vårt system med åtgärdsprogram för framtiden? Vilka elever 

behöver stöd/åtgärdsprogram enligt de nya riktlinjerna? 

 

 Alla elever har en aktuell arbetsplanering i varje 

arbetsområde 

Se målet ”Alla elever har aktuella arbetsplaner i alla ämnen i Skola Direkt” .  

 

2.1.4 Social kompetens 

 90 % av eleverna uppger att de kan arbeta i lugn och ro i 

skolan 

Målet är utlyft till ett eget kapitel: ”2.2 Analys av studiero” 

 

 

 90 % av eleverna uppger att de är trygga i skolan 

Indikator: Kommunens elevenkät i år 5 och 8 och skolans egen trivselenkät i år F-9.  

Arbetssätt: Varje år under uppstartdagarna arbetar personal och elever tillsammans 

med skolans olika värdegrundsdokument; Likabehandlingsplanen, ABC-reglerna och 

Konsekvenstrappan. Arbetslagens konkretisering av värdegrundsdokumenten, till 

exempel trivselregler och åtgärder vid kränkningar, förs in i likabehandlingsplanen 

innan den fastställs för läsåret av elevråden och ledningsgruppen. På detta sätt blir 

likabehandlingsplanen ett levande dokument.  

Dokumenten förankrades hos föräldrar under höstterminens föräldramöte. Processen 

för att åtgärda kränkningar gicks igenom med personalen på en personalkonferens i 

september, då kurator även gav en djupare förståelse för begreppen inom 

likabehandling.   

Karbyskolan har ett flertal skolövergripande och årligen återkommande aktiviteter 

som elevrådet och likabehandlingsteamet ansvarar för. Vi lägger stor vikt vid att 

eleverna är delaktiga i arbetet med att skapa trivsel och trygghet. Till traditionerna 

hör bl. a. Karbydagen, Adventsmys, Vänskapsdagen och Hattdagen. Temadagen 

Adventsmys genomfördes inte under detta läsår.  

Kurator jobbar aktivt i klasserna, både med undervisning och genom uppsökande 

samtal. Både kurator och fältare håller elevens val inom temat en sund livsstil.  

Kurator deltar även i Tryggare Vallentuna-gruppen, kuratorsträffar och liknande för 

att samverka tillsammans med andra i kommunen för att skapa ett tryggare klimat för 

eleverna i skolan. 

För de mindre barnen satsar vi på trygga rutiner: barnen har fasta platser i matsalen, 

före och efter idrotten finns det alltid en vuxen i omklädningsrummen, fasta 

jobbarkompisar inom arbetslaget.  
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Även för de äldre eleverna arbetar man i största möjliga mån med hemklassrum och 

klassrumsansvar. De arbetar med att ta fram någon aktivitet för varje årskurs varje år, 

gärna kopplat till undervisningen. T ex. samlade en klass i år 9 själva in pengar och 

reste till Polen i oktober i år 9.  

Resultat: 

Jag känner mig trygg i skolan (kommunenkät år 5, 8)

 

 

Jag känner mig trygg i skolan (trivselenkät år 1, 3-9) 

42 % Alltid    8 % Sällan  

49 % Oftast    2 % Aldrig 

91 % Positivt         10 % Negativt     

 

Känner du dig trygg i skolan? (trivselenkät år F och 2) 

62 % Ja  

33 % Ibland  

    5 % Nej                

 

Analys: Målet att 90 % av eleverna skall känna sig trygga i skolan kan både ses om 

uppfyllt och inte, beroende på hur man tolkar siffrorna. De resultat som framkommit 

genom trivselenkäten visar att 91 % respektive 95 % av eleverna antingen alltid 

känner sig trygga eller oftast/ibland. I kommunenkäten var siffrorna 86 % för år 5 

respektive 83 % för år 8.  

Det är intressant att se att skolans trivselenkät gett bättre resultat än kommunens. 

Vad beror det på? Yttre omständigheter runt eleven då den besvarat enkäten? Hur har 

läraren ”bäddat” för enkätuppgiften? Hur påverkar olika frågor i enkäten varandra?  

(Att just år 5 och år 8 mer missnöjda än resten av eleverna betraktar vi som uteslutet.) 
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Det faktum att några elever uppgett att de sällan/aldrig känner sig trygga är väldigt 

viktigt att uppmärksamma för att kunna förbättra situationen ytterligare.  

För att ta reda på mer om vad detta resultat betyder i praktiken arrangerades en 

fokusgrupp med en elev från varje årskurs. Fokusgruppen fokuserade främst på 

platser som elever tycker är otrygga. Det resultat som framkom i enkäterna var att de 

yngre eleverna överlag känner sig mindre trygga i miljöer där det vistas äldre barn, så 

som vid de äldre elevernas lektionssalar, vid busshållsplatsen, fotbollsplanen och 

utanför matsalen. Vidare framkom att det finns en otrygghet bland eleverna då de är 

på toaletten. Eleverna uttryckte en otrygghet i att någon eventuellt låser upp 

toalettdörren. Dessa platser och tillfällen höll fokusgruppen med om och vi 

diskuterade mer kring detta. 

Sammantaget framkom att otryggheten i skolan blir högre om det saknas vuxna i 

närheten. Samtliga elever i fokusgruppen uttryckte att vuxna medför en trygghet i 

skolan. Eleverna framförde också att det vore bra om de yngre eleverna och de äldre 

eleverna får träffas mer under ordnade former för att lära känna varandra bättre. 

Något som skulle kunna öka tryggheten bland de yngre barnen.  

Fokusgruppen bidrog till att eleverna får ytterligare kännedom om 

likabehandlingsplanen och att de blir delaktiga i vilka förändringar man ska satsa på i 

skolan. På längre sikt skulle en fokusgrupp kunna medföra att eleverna får en djupare 

kännedom om likabehandlingsteamet och det kan även medföra att de är än mer 

aktiva i utformandet av likabehandlingsplanen och likabehandlingsarbetet.  

Karbyskolans temadagar har som syfte att stärka gemenskapen i skolan och öka 

tryggheten. Tre av de fyra planerade temadagarna genomfördes och blev lyckade. Med 

anledning av fokusgruppens önskemål att de yngre eleverna och de äldre eleverna får 

träffas mer under ordnade former för att lära känna varandra bättre är det synd att 

inte adventsmys genomfördes.  

Vi har under tre års tid satsat extra mycket på likabehandling, kursplanen Livets 

spelregler och en kuratorsverksamhet som jobbar förebyggande. Det skulle vara 

intressant att göra en samlad analys av effekten av det långsiktiga arbetet. Mår 

eleverna bättre nu? Blir lärarna avlastade av det? Har vi färre upplevda kränkningar? 

Etc. 

Utveckling: Vi behöver kommunicera ut det positiva resultatet att så hög andel av 

våra elever känner sig trygga, vilket kan vara tvärt emot vad våra elever, 

vårdnadshavare och andra intressenter förväntar sig.    

Vi måste också bli bättre på att återkoppla till eleverna, både det som är bra och det 

som är mindre bra. Återkoppla att händelserapport skrivits och att kontakt tagits med 

vårdnadshavare t ex.  

Vi kan bli bättre på att agera konsekvent efter konsekvenstrappan och över på att 

dokumentera händelser, t ex då en elev blir utkörd.  

De relativt goda resultaten i elevernas upplevda trygghet visar att vi har arbetat bra 

med likabehandling under året, även om det alltid kan bli bättre. Vi vill behålla de 

insatser vi gör nu och istället fokusera på elevinflytandet och elevens lust att lära sig 

mer, vilket indirekt också kan stärka elevens upplevelse av trygghet.  
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 Alla elever får undervisning i “Livets spelregler” 

 

Indikator: Arbetslagets utvärdering 

Arbetssätt: Alla elever får undervisning i ”Livets spelregler, Karbyskolans egen 

kursplan för år F-9 i Sex och samlevnad, ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) 

och likabehandling.  

Innehållet i Livets spelregler är hämtat från det centrala innehållet i kursplanerna i 

olika SO- och NO-ämnen och elevernas insatser inom Livets spelregler kan bedömas 

inom dessa ämnen.  

 

Från år 7 ingår även samarbete med föräldrar enligt den drogförebyggande 

organisationen Effekts program.  

 

Kursplanen är en del av likabehandlingsarbetet och ingår i Karbyskolans 

likabehandlingsplan. 

  

Resultat: Alla elever har fått undervisning i Livets spelregler, men inte alltid under 

den termin som kursplanen anger.  

Analys: Livets spelregler behöver revideras så att innehållet stämmer bättre överens 

med hur vi undervisar. Lgr-11 har påverkat hur innehållet fördelas över terminer och 

år och Livets spelregler behöver anpassas efter denna förändring.  

För att få till ett lyckat ämnesintegrerat samarbete mellan ämneslärare med Livets 

spelregler som bas måste planeringen göras före övrig terminsplanering.  

Utveckling: Revidera Livets spelregler över termin och år. Tidigare planering nästa 

läsår. 

 

 Alla elever ska kunna hantera och agera efter skrivna och 

oskrivna regler 

 

Indikator: omdöme av social utveckling 

Arbetssätt: Varje år under uppstartdagarna arbetar personal och elever tillsammans 

med skolans olika värdegrundsdokument: likabehandlingsplanen, ABC-reglerna och 

konsekvenstrappan. Arbetslagens konkretisering av värdegrundsdokumenten, till 

exempel trivselregler och åtgärder vid kränkningar, förs in i likabehandlingsplanen 

innan den fastställs för läsåret av elevråden och ledningsgruppen. På detta sätt blir 

likabehandlingsplanen ett levande dokument.  

Dessa dokument förankras hos föräldrar. Till ABC-reglerna finns även ett kontrakt 

som man kan skriva tillsammans med vårdnadshavare och elever.   
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Vi har arbetat mycket med processen ”åtgärda kränkning”. Processen gicks igenom 

med personalen på en personalkonferens i september, då kurator även gav en djupare 

förståelse för begreppen inom likabehandling. Varje händelserapport som klassas 

som kränkning rapporteras till berörd vårdnadshavare samt lämnas till rektor och 

kurator, vilka regelbundet går igenom fallen tillsammans. Arbetet rapporteras till 

BUF.  

Dokumentation av social utveckling har under läsåret utarbetats, men inte tagits i 

bruk.  I dokumentet syns en tydlig progression för vad Karbyskolan förväntar sig i hur 

en elev ska kunna hantera Lgr-11:s normer och värden i olika åldrar. När 

dokumentationen tagits i bruk kommer vårdnadshavaren att ha tillgång till aktuell 

information kring sitt barns sociala utveckling. 

För de yngre eleverna finns rastvärdar med ett tydligt uppdrag att hjälpa eleverna 

följa uppsatta trivselregler.  

Karbyskolan brukar hålla ”Effektutbildning” i samband med höstens föräldramöten i 

år 7. Detta har inte ägt rum detta läsår, vilket beslutades i samråd med Fältarna. 

Karbyskolan har genomfört en egen trivselenkät för alla år, F-9 samt kompletterat 

analysen av enkätsvaren med att ta hjälp av elever i en ”focusgrupp”.  

 

Resultat: Alla elever kan inte hantera och agera efter skrivna och oskrivna regler. 

Samtliga rutiner för framtagandet av trivselregler har följts.  

 

Vårdnadshavare har fått muntlig information kring elevens sociala utveckling. 

Samtliga kränkningsrapporter har utretts, behandlas och följts upp inom angiven tid.  

Karbyskolans egen trivselenkät visar att den stora majoriteten av elever på skolan 

trivs, de har något att vara med och de tycker att studiemiljön är god, men att det 

finns viss upplevd mobbning på skolan.  

 

 

Analys: Eftersom skolans egen trivselenkät visade att det förekommer elever som 

upplevt att de blivit mobbade under läsåret ser vi att alla elever inte kan hantera och 

agera efter skrivna och oskrivna regler. Vad dessa resultat gällande mobbning 

verkligen står för i praktiken går inte att utläsa utifrån endast trivselenkäten. En 

faktor som gör det svårt att tolka detta resultat är att begreppet mobbning kan tolkas 

på olika sätt.  

Trivselenkäten och arbetet med fokusgruppen visar att det finns två områden som 

skolan behöver arbeta med: respekt mellan elever och vuxennärvaro.  

 

Under läsåret har händelserapporter använts i samtliga arbetslag. De 

händelserapporter som handlar om kränkningar har gått vidare till kurator och rektor 

och eventuellt EHT enlig rutin. Händelserapporterna har skapat en struktur och rutin 

för hur kränkningar ska rapporteras och åtgärdas på skolan.  
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Lärarna upplever att eleverna är slarviga med våra gemensamma saker. De märker 

även att många elever har ett ovårdat språk med mycket svordomar och kränkande 

uttryck. 

Utveckling: När vi tar i bruk dokumentationen över elevernas sociala utveckling kan 

vi tydligare ange om målet ”Alla elever ska kunna hantera och agera efter skrivna och 

oskrivna regler” är uppnått eller inte. Vårdnadshavaren får då även skriftlig 

information kring elevens sociala utveckling i samband med utvecklingssamtalet. 

Vi kan bli bättre på att använda konsekvenstrappans ”upprepade störningar” som 

åtgärd. Bland de äldre eleverna behöver vi få in en bättre systematik i att se vilka 

händelser som kan klassas som upprepade.  

Mallen för händelserapporter borde kunna förenkla så att den är lättare att fylla i och 

där med blir dels mer användarvänlig men också mer effektiv. Vi kan även bli bättre 

på att återkoppla händelserapporter till elever och vårdnadshavare. 

Vi behöver göra en större insats kring det ovårdade språket.  

Vi vill fortsätta samarbetet med kurator och “Livets spelregler”, ytterligare förbättra 

arbetet med fungerande klassråd samt arbeta för goda och täta föräldrakontakter. 

Vi kan diskutera mobbning mer med eleverna, vad det verkligen innebär och även 

diskutera vad man kan göra åt det. 

Vi vill fortsätta hålla Effektutbildning för vårdnadshavare.  

Ett övergripande förbättringsförslag gällande likabehandlingsplanen är att låta barn 

från alla årskurser interagera med varandra, till exempel i en fokusgrupp kring 

likabehandling, dels för att lära känna varandra men också för att lära sig respektera 

varandra. Ytterligare ett förbättringsförslag är att arbeta med att vuxna skall finnas 

närvarande, till exempel i skåphall eller på fotbollsplan. Detta för att bidra till en än 

mer trygg skolmiljö.  

Gällande trivselenkäten är ett förbättringsförslag att göra separata enkäter (med 

samma frågor) till respektive arbetslag. Detta för att lättare få resultaten uppdelade på 

de olika arbetslagen, vilket eventuellt skulle kunna underlätta för en användning av 

enkätresultatet. Dessa separata enkäter kan sedan på ett enkelt sätt ställas samman 

till ett resultat för alla elever på skolan.  

Att arbeta vidare med och fortsätta arbetet kring är att hålla likabehandlingsplanen 

levande och som en del i det vardagliga arbetet. Likaså gällande elevråden som är 

viktiga att upprätthålla och hålla levande. Det är också viktigt att eleverna själva 

driver frågor som berör och engagerar dem. För att det här ska ske är det väsentligt 

att den personal som är med på elevråden fortsätter vara engagerande och stöttar upp 

eleverna. 
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2.2 Analys av studiero 

 

 90 % av eleverna uppger att de kan arbeta i lugn och ro i 

skolan 

 

Se eget kapitel ”2.2 Analys av studiero” 

 

Indikator: Kommunens elevenkät i år 5 och 8 och skolans egen trivselenkät i år F-9.  

Arbetssätt: Vi lägger stor vikt vid att eleverna är delaktiga i arbetet med att skapa 

trivsel, trygghet och studiero. Vi har diskuterat begreppet ”studiero”, både personal 

och elever emellan.  

Under personalkonferenser i november-december diskuterades begreppet ”studiero” 
med hjälp av följande frågor:  

- Vad är studiero? 
- Vilka verktyg har vi? 
- Hur arbetar vi med det? 
- Vad gör vi? 
- Hur stora skillnader tillåter vi? 
- Är vi konsekventa? 

 

Bland de yngsta eleverna fokuserar man dessutom på att alla elever ska ha en lugn 

och harmonisk start på dagen. De strävar efter att samma grupp pedagoger möter 

samma barngrupp och har rutiner kring hur de går in i skolan på morgonen och 

hälsar på alla barn i klassrumsdörren. F dagsplanerar på tavlan med bilder och År 1,2 

och 3 dagsplanerar skriftligt på tavlan.  Med stigande ålder överlåts ansvaret för 

planeringen allt mer på eleven. Även för elever i 6-9 har man infört hemklassrum.  

Resultat: 

Jag kan arbeta i lugn och ro i skolan (kommunenkät år 5, 8) 

 

 

Jag kan arbeta i lugn och ro i skolan (trivselenkät 

år 1, 3-9) 

10 %  Alltid 18 % Sällan  

71 % Oftast    1 % Aldrig 

81 %  Positivt            19 % Negativt     
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Är det lugn och ro i skolan? (trivselenkät år F och 2) 

25 %  Ja  

52 %  Ibland  

23 %  Nej                

 

Analys: Vi har inte nått målet trots att Karbyskolan arbetar mycket med elevernas 

sociala utveckling.  

I de lägre åldrarna känner man att man behöver titta på och använda den fungerande 

kärnan i klassen. Varje klass tål några ”satelliter”. Men inte för många. 

Bland de äldre upplever man att de fortfarande behöver arbeta med begreppet 

”studiero”. De har diskuterat det i klasserna och får ofta återkomma till det. De 

använder sig av olika metoder för att uppnå ett bra och positivt klimat i klasserna, 

bl.a. genom olika arbetsgrupper för eleverna och riktat stöd i vissa grupper. 

Det är intressant att se att skolans trivselenkät gett bättre resultat än kommunens 

precis som i frågan om eleverna är trygga i skolan. Vad beror det på? Yttre 

omständigheter runt eleven då den besvarat enkäten? Hur har läraren ”bäddat” för 

enkätuppgiften? Hur påverkar olika frågor i enkäten varandra? (Att just år 5 och år 8 

mer missnöjda än resten av eleverna betraktar vi som uteslutet.) 

Utveckling: För att få lugn och ro/studiero behöver vi först veta vad eleverna själva 

anser att begreppen står för. Kanske enkätens fråga ”arbeta i lugn och ro” är 

vilseledande och behöver ändras för att eleverna ska känna igen sig? Många av de 

önskade inlärningssituationerna i Lgr-11 går inte att genomföra i ett arbetsklimat där 

det råder ”lugn och ro”. 

2.3 Analys av resultat i matematik 

 

Ordinarie undervisning - Sammanfattning 

Arbetssätt: Alla elever tränas i att lösa både figur- och talmönster. Vi uppmuntrar 

eleverna från tidig ålder att leka med tal. Alla elever ska ha tillgång till praktiskt och 

konkret matematikmaterial.  

Vi arbetar med praktisk, elevnära problemlösning. Alla elever i år F- 3 arbetar någon 

gång under läsåret med att göra egna räknesagor och löser andras sagor. Vi arbetar 

särskilt med korrekta matematiska begrepp.  

Vi utvecklar den laborativa matematikundervisningen med tips, idéer och material för 

pedagoger och elever. Vi använder diagnosmaterialet ”Diamant” för att kartlägga 

svårigheter och styrkor hos eleverna. 

Vi använder skogen som klassrum för att variera inlärningsmiljöerna, tillgodose olika 

lärstilar och ta tillvara på de möjligheter som utomhuspedagogik ger. 
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Vi utarbetar åtgärdsprogram för alla elever i behov av särskilt stöd. 

Mål och resultat: 

 Alla elever i år F ska ha grundläggande taluppfattning inom talområdet 0-10 

 Alla elever i år 1 ska ha grundläggande taluppfattning inom talområdet 0-20 

 Alla elever i år 2 ska ha grundläggande taluppfattning inom talområdet 0-100 

 Alla elever i år 3 ska ha grundläggande taluppfattning inom talområdet 0-1000 

 Alla elever i år 3 ska kunna behärska de fyra räknesätten inom talområdet 0-200 

Dessa 5 mål testas inom diagnosmaterialet Diamant. 

 Alla elever i år 3 ska klara de nationella proven i matematik. 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Karby 55 % 67 % 90 % 62 % 69 % 

 

Tolv elever i år 3 har missat ett eller flera delprov i ma. De är ändå bedömda att 

de når upp till kunskapskraven i matematik som helhet. 

 Alla elever ska kunna lösa elevnära och vardagliga matematiska problem 

Det finns elever i varje klass som har svårt att lösa problem i matematik med ett 

”godtagbart” räknesätt. Många elever kommer fram till rätt svar men kan inte 

med skriftliga räknemetoder redogöra för vägen dit. 

 Arbetslaget fortsätter att utveckla material och undervisning i laborativ matematik 

Detta har nedprioriterats under året. 

Analys: De elever som inte har nått kunskapsmål i matematik har inte fått 

stödundervisning med specialpedagog, däremot har mentorer lagt extra tid för att 

stötta i matten.  

De elever som inte når målen har åtgärdsprogram. Många av de elever som inte når 

målen har påbörjat utredningar kring olika svårigheter.  Några av dem har redan fått 

dyslexidiagnos eller NP-diagnos med koncentrationssvårigheter. Några av dem har 

sociala svårigheter som gör att det är omöjligt att genomföra tester. 

Utveckling: Vi vill använda diamantdiagnoserna enligt speciallärarnas plan redan 

från augusti 2013. Revidera och komplettera om vi känner att det saknas delar. 

Vi behöver finna lösningar för hur jobbar vi vidare med de elever som har specifika 

svårigheter i t ex matematik. Vi har utvecklat former för att hitta och utreda elever 

med svårigheter, men hur organiseras det konkreta arbetet? Kan vi använda fritids till 

att hålla fokus hos eleverna om lärarna undervisar. 

Utvärdering av arbetssätt:  

Vi har arbetat enligt våra planerade arbetssätt med några undantag där vi har 

prioriterat ned det vi hade bestämt/planerat. 
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Ordinarie undervisning – uppdelat per år 

År F 

Arbetssätt: Vi har utgått ifrån olika teman, t.ex. geometri, begrepp, lägesord och 

siffrorna. Vi har arbetat med stenciler, praktiskt (lekar, spel och fysiska material) och 

muntligt vid till exempel samlingar. Vi har testat av eleverna med Skolverkets 

diagnosmaterial ”Diamant” under vt 2013. 

Resultat: Vi har ökat elevernas matematiska språk. Eleverna har fått kännedom om 

olika matematiska begrepp och fått kännedom om var och när matematik är bra att 

använda. Vår största fokus har vi haft inom talområdet 0-10 där de flesta nu har god 

kännedom. 

Faktorer som vi tror påverkat resultatet: Vi har arbetat i smågrupper och haft 

kombinerade lektioner med både praktiska och teoretiska inslag.  

Utveckling: Vi tror att det skulle vara bra att ha ett specifikt läromedel att utgå ifrån, 

som stöd i planeringsfasen.   

År 1 

Resultat: Goda resultat. Alla når målen utom en elev (men en elev visar svaga 

resultat och det finns oro för den inför år 2). 

Arbetssätt: Vi har arbetat med gemensamma genomgångar, enskilt arbete i boken, 

grupparbeten, styrning av fokus från fritidspersonal. Korta genomgångar och 

återkoppling på läxor. En matteläxa varannan vecka. 

Faktorer som vi tror påverkat resultatet: Gott arbetsklimat (för det mesta), väl 

inarbetade rutiner kring arbetet, intresse för ämnet hos eleverna. 

Utveckling: Mer laborativt arbete, satsa på mer konkret material, ordna 

stödundervisning för några svaga elever. 

År 2 

Arbetssätt: Vi har utgått från PRIMA matematik för hela klassen. Varje område 

startar med en matte-lab och en samtalsbild, och därefter en grundkurs där olika 

strategier har presenterats. Detta följdes av egen träning där vi kunnat ge extra hjälp 

och stöd till de elever som så behövt. Varje område kontrolleras med en diagnos. Efter 

diagnosen avslutas området med ett antal sidor med repetition/utmaning där 

eleverna i samråd med läraren gör delar eller allt. 

Under våren har vi haft en ”matte-boost” med inriktning på addition och subtraktion i 

talområdet 0-20. Där har ”Hundrajakten” (ett huvudräkningsprov) ingått som daglig 
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träning och morot. Förutom detta har eleverna fått träna huvudräkning på många 

olika sätt, bl.a. via dator, winnetka-kort och snottror. 

De som inte har nått målen har fått extra hjälp av pedagog utanför ordinarie skoltid.  

Resultat: De flesta eleverna når målen för år 2 i matematik.  

Matte-boosten har inneburit en markant förbättring av huvudräkningsförmågan i 

bägge klasserna. En del elever har höjt sin nivå mycket jämfört med innan. De elever 

som har automatiserat subtraktion/addition i talområdet 0-20 upplever matematiken 

som lätt och lustfylld. 

Ett fåtal elever når inte målen. Av dessa har en specialpedagog gjort förtester för 

dyskalkyli med 3 elever, vilket visade att oron var obefogad. En elev har 

åtgärdsprogram specifikt för matematiken. 

Vi upplever att svårigheter i matematiken ofta grundar sig i allmänna 

koncentrationssvårigheter eller annan problematik.  

Faktorer som vi tror påverkat resultatet: De elever som fått hjälp hemma 

utvecklas snabbare och bättre. 

De elever som har allmänna koncentrationssvårigheter eller annan problematik har 

ofta svårare för matematiken.  

PRIMA matematik har en bra struktur med korta avsnitt, tydlig diagnos och bra 

repetitionsövningar. 

Utveckling: Vi behöver arbeta mer med problemlösning, fortsätta automatiseringar 

av sub/add och senare även multiplikation. 

Vi behöver bli bättre på att fånga upp och hjälpa de elever som har svårigheter, gärna 

med hjälp av specialpedagog.  

År 3 

Resultat: I nationella prov i åk 3 var det 12 elever av 39 som inte nådde upp till 

kravnivån på ett eller flera delprov. Eleverna är aktiva under matematiklektionerna 

och de flesta tycker att det är roligt. Kraven på matematikkunskaper är svåra att 

uppnå, om man ska bedöma att alla elever måste visa att de har alla förmågor som 

krävs i matematik. 

Arbetssätt: Undervisningen utgår från PRIMA matematiks grundstomme, men 

läraren lägger till prov, laborativa övningar, Activinspire-övningar, problemlösning 

och gruppuppgifter samt dataövningar från BUF eller på webben.  

Eleverna testas med Diamant, främst aritmetikdelen, och gamla ämnesprov. Både 

muntliga och skriftliga tester. 

Elever i behov av stöd får en extralektion efter skoltid. 
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Faktorer som vi tror påverkat resultatet: Elever med koncentrationssvårigheter 

och uppmärksamhetsstörning har svårt att prestera vid provsituationer, när de 

förväntas arbeta på egen hand. Elever med läs- och skrivsvårigheter har svårt att 

strukturera uppgifter med problemlösning. Det räcker inte för dem att bara få 

uppgiften uppläst. Det finns elever med olika diagnoser i gruppen. Det finns elever 

som har stor frånvaro och inte har deltagit i den matematikundervisningen som 

skolan ger. 

Alla prov har utförts i helklass, men eleven har fått tillfälle att muntligt förklara efter 

provtillfället vid behov.  

Man når inte alla elever med alla arbetssätt, barn har olika inlärningskanaler. 

Tidskrävande med förberedelser, det är svårt för en del elever att både hinna göra det 

laborativa och bokarbete.  

Det är svårt att bedöma de muntliga förmågorna när man undervisar i helklass. 

Utveckling: En del elever skulle behöva ”en till en undervisning” av en duktig 

pedagog eller speciallärare. Möjlighet till halvgruppsundervisning skulle höja 

resultaten. Det är en resursfråga.  

 

Specialundervisning i matematik  

 

Arbetssätt: En av skolans speciallärare har under läsåret kartlagt 

matematikundervisningen i de olika årskurserna på Karbyskolan.   

Målet på lång sikt är att främja att en röd tråd finns i matematikundervisningen och 

jämna ut ”stadieövergångar”, men också att kunna ta vara på bra 

idéer/undervisningsexempel.  

Resultat: Arbetet har lett till att specialundervisningen har skapat en mall över 

kartläggning av elevernas matematikkunskaper liknande den mallen skolan tagit fram 

och använder för att kartlägga och åtgärda elevernas läs- och skrivutveckling. 

Analys: Kartläggningen visar att:  

- Undervisningen i huvudsak planeras och följer läromedlets upplägg i 

kombination med kursplanen i matematik, undantaget F- klass som inte 

följer ett läromedel. I F-5 använder man boken Prima och i 6-9 boken Matte 

Direkt. 

- En typisk matematiklektion börjar med genomgång och sedan arbetar 

eleverna i boken.  

- Det finns ingen regelbundenhet i hur mycket laborativa inslag man använder, 

det är varken årskursbundet eller ”stadiebundet”. Frekvensen är från nästan 

varje gång till en gång i månaden eller mer sällan. De laborativa inslagen är 

s.k. ”plockmaterial”, Activeboard, kulram, rita, enhetsmaterial, dator samt att 

klippa, klistra och bygga.  
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- Även frekvensen av grupparbeten varierar mellan varje vecka till sällan, men 

majoriteten svarade sällan och inte heller här kan man se att det skulle vara 

årskursbundet eller ”stadiebundet”.  

- Förutom bok, labb och grupparbeten använder de yngre eleverna ramsor, 

rörelse, ute, dator och spe l och de äldre använde digitala läromedel, film och 

spel. 

- Lärarna ansåg att nackdelarna med alternativa undervisningssätt är att det 

tar mycket tid att planera, vissa elever har svårt att vänta på sin tur, eller är 

passiva, och att laborativt material är dyrt. Fördelar lärarna såg var att det är 

roligt, att det ger variation och att de kan ta hjälp av varandra 

- Man använder diagnoser i matteboken och prov, men även samtal, för att 

kontrollera kunskaper. Det ser likadant ut i alla årskurser, på högstadiet 

förekommer även redovisningar. Man använder Diamant-diagnoser i åk F-3 

(Skolverket). I år 4 används Adlers färdighetstest och i år 5 PRIM Test. I år 6-

9 gör man Adlers färdighetstest i matematik (standardiserat test) samt PRIM 

Test.  

- Lärarna framförde också att matematik är ett roligt ämne att undervisa i samt 

att gruppens sammansättning och individernas behov styr undervisningen. 

Undersökningen väcker följdfrågor om läromedel; Hur skiljer sig läromedlen Prima 

och Matte Direkt åt? Finns andra läromedel som ger en bättre röd tråd för eleverna? 

Om man förlitar sig på ett läromedel, finns det centrala innehållet i Lgr 11 med i 

respektive stadium?  

Viktigast är att undervisningen följer Lgr 11 och att val av metod grundar sig innehåll 

och på forskning om lärande. Hur vi på Karbyskolan kan skapa en röd tråd utifrån Lgr 

11 och optimera undervisningen utifrån forskning bör diskuteras i pedagogiska 

diskussioner.  (ref. t ex Madelene Löwing: Matematikundervisningens dilemman, 

2006) .  

På lång sikt behöver vi främja en minskning av läromedelsbundenheten, på det sätt 

som forskning förespråkar så att innehållet styr val av undervisningssätt/metod. 

Undersökningen visar att tankar redan finns om att skapa någon form av idébank 

eller matematikverkstad/rum för att underlätta för lärarna. 

Utveckling: Mallen för kartläggning och åtgärdande av elevernas 

matematikkunskaper kommer att tas i bruk läsåret 2013-14.  

Specialläraren rekommenderar också att skolan bör arbeta med: 

- En granskning av läromedlen kontra förmågor att utveckla i Lgr 11  

- Att säkerställa att lärarna är förtrogna med Kursplanens alla delar i 

matematik genom ett gemensamt arbete med kursplaner 

- Gemenamma diskussioner för att skapa en röd tråd av 

matematikundervisningen år 1-9 

- Att samla verktyg/idéer/tips för att underlätta utvecklingen av 

matematikundervisningen 
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2.4 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling 

 

Ordinarie undervisning - sammanfattning 

Arbetsätt: I F-klass tränar vi språklig medvetenhet genom Bornholmsmodellen, 

tränar bokstavsljuden, har högläsning varje dag, tränar ordförståelse genom 

boksamtal samt lustskriver.  Vi tränar på att berätta och återberätta för varandra. 

I år 1 arbetar vi med att lära oss läsa genom att skriva, ASL-metoden.   

I år 2 arbetar vi med läsförståelseträning – läsa och svara på frågor utifrån texter, har 

individuell lästräning, tystläsning, gruppläsning, högläsning samt tränar på att läsa 

och förstå instruktioner. Vi har en intensivläsningsperiod under hösten och en under 

våren. 

I år 3 arbetar vi mycket med läsförståelseträning samt att läsa och förstå olika typer 

av texter. Vi har individuell lästräning, tystläsning, gruppläsning, högläsning samt 

tränar på att läsa och förstå instruktioner. Vi har en intensivläsningsperiod under 

hösten och en under våren. 

Vi pratar med eleverna kring hur, varför och vad de läser. De vuxna är med mer och 

väljer ut lämplig läsning för eleverna. 

Vi använder de hjälpmedel som finns t ex inlästa böcker och läromedel. 

Vi deltar och följer den plan för diagnoser, tester och åtgärder som är utarbetade av 

specialpedagogerna. 

Vi har kontakt och samarbete med Karby bibliotek. Alla klasser besöker biblioteket 

minst 4 ggr/läsår. Vi har ett syfte med besöket och ger tydliga instruktioner till 

eleverna vad de får låna för böcker. 

Vi upprättar ett tystläsningsbibliotek i alla klassrum med läslistor. Fortsatt samarbete 

kring läsning för varandra inom arbetslaget. I alla klasser arbetar vi aktivt med att 

eleverna får träna sig i att tala inför grupp. Vi tränar på att föra dialog i grupp och 

hålla sig till det givna ämnet. Vi använder gemensamma tankekartor som stöd kring 

att tala och skriva.  

Vi har en Bokvecka med fokus på läsning på hösten. Vi genomför ett bokdisco i 

starten på höstens Bokvecka för att utöka bokförrådet med åldersanpassad litteratur.  

Under våren har vi ett tema med inriktning på att skriva, tala och lyssna. 

Vi försöker spela in de elever som kan läsa en gång under läsåret och sparar i deras 

digitala portfolio.  

Vi har ett tillåtande klassrumsklimat för att våga uttrycka sig muntligt. 

Vi planerar varje arbetsområde enligt mallen för arbetsplanering och lägger in i SkD. 

Efter varje arbetsområde utvärderar vi mot målen i arbetsplaneringen. 

Vi har kontinuerlig högläsning i alla klasser.  
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Vi har strukturerad läsläxa med uppföljning i skolan i år 1-3. 

Vi utarbetar åtgärdsprogram för alla elever i behov av särskilt stöd. 

Mål och resultat:  

 Alla elever i F-klass ska med egna ord kunna berätta handlingen från en saga de 

har hört samt nå LUS 3 eller högre . Alla utom 4 st. når LUS 3 (91 %). 

 

 Alla elever i år 1 ska kunna läsa en elevnära text och svara på frågor ur texten samt 

nå LUS 8 eller högre .  Alla elever utom 2 når de testresultat de ska göra enligt 

ASL-testerna. (94 %) 

 

 Alla elever i år 2 ska klara Lundbergs läsförståelsetest samt nå LUS 12 eller högre 

20 av 54 elever (37 %) når alla faser.   

  2009 2010 2011 2012 2013 

Karby 95 % 100 % 71 % 76 % 37 % 

 

 Alla elever i år 3 ska nå motsvarande LUS 15 eller högre 

De 11 elever som inte når målen i svenska i år 3 har/ska göra dyslexiutredningar 

eller står i kö för detta. 

 Alla elever i år 3 ska klara de nationella proven i svenska.  

  2009 2010 2011 2012 2013 

Karby 66 % 61 % 59 % 57 % 72 % 

 

Det är sju elever i år 3 som har missat ett eller fler än ett delprov (18 %). En elev 

har missat alla prov och har fått en annan skolform. 

 Våra elever kan fokusera och samtala kring ett givet ämne och uttrycka sig så att 

det blir tydligt för alla. I en given samtalssituation vid NP år 3 klarar de flesta 

elever av att samtala kring givet ämne. På vägen dit måste många elever stöttas 

i att kunna hålla sig till samtalsämnet i klassrummet.  

Analys: De elever som inte når våra kunskapsmål i svenska har fått möjlighet till 

stödundervisning i läsa/tala/skriva under året. De elever som inte når målen har 

åtgärdsprogram. Många av de elever som inte når målen har påbörjat utredningar 

kring olika svårigheter.  Några av dem har redan fått dyslexidiagnos eller NP-diagnos 

med koncentrationssvårigheter. Några av dem har sociala svårigheter som gör att det 

är omöjligt att genomföra tester. 

Utveckling: Använda ICA-biblioteket på måndagar med Isak som inspiration. Kolla 

upp möjligheterna med boklådor anpassade för rätt ålder. Kolla upp möjligheterna 

med klassuppsättningar. Ta upp böcker från vårt eget bibliotek och göra bra 

åldersanpassade bokhyllor i a-laget. 

Utvärdering av arbetssätt:  

Vi har arbetat enligt våra planerade arbetssätt med några undantag där vi har 

prioriterat ned det vi hade bestämt/planerat. 
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Ordinarie undervisning – uppdelat per år 

 

F-klass 

Arbetssätt: Vi har arbetat med Bornholmsmetoden och Ville och Vera (fonologisk 

medvetenhet). Arbetat med kopieringsunderlag, praktiskt (lekar, spel och fysiska 

material) och muntligt vid till exempel samlingar. Vi har individanpassat mycket av 

vårt material. Vi har testat av eleverna med jämna mellanrum.  

Resultat: 39 elever av 45 (87 %) kan läsa enklare meningar i slutet av 

förskoleklassåret.   

Analys: Daglig användning av Bornholmsmodellen ger positivt resultat. Många och 

täta uppföljningar av elevernas kunskapsinhämtning gör att vi vet var vi ska lägga 

tonvikten. 

Utveckling: Vi ska fortsätta användningen av Bornholmsmetoden, men tänka 

igenom hur man kan individanpassa den mer. Hur man kan fortsätta arbetet med 

Bornholmsmetoden under vårterminen? Vi vill arbeta mer med ASL (Att skriva sig till 

läsning).  

 

År 1 

Arbetssätt: ASL-projekt (Att skriva sig till läsning), läsläxa varje vecka, övrig 

svenskläxa inom ämnet varannan vecka. Tyst läsning ca 20 min varje dag (under vt). 

Högläsning nästan varje dag. Skoldagboken. Reflektioner och mycket återberättande. 

Resultat: Goda resultat. Alla når målen utom två elever (94 %). En elev visar svaga 

resultat men når precis målen tack vare åtgärdsprogram och stödinsatser från spec. 

inom ASL-projektet. 

Analys: Tillgången till datorer har fångat upp alla elevers intresse och gett en positiv 

arbetsmiljö. Eleverna känner lust att lära och vill använda datorn. 

Utveckling: Vi vill öka tillgången till fler relevanta och åldersadekvata böcker, införa 

nivåanpassade läsgrupper med klassböcker. Vi vill använda oss av stafettläsning, 

regelbundna biblioteksbesök och klassblogg.  Vi vill att eleverna ska träna 

fingersättning på tangentbordet och lära sig forma bokstäver enligt Erica Lövgrens 

metod. 

 

År 2  

Arbetssätt: Vi har haft läsläxa i ”Otto” (läseboksmaterial) med tillhörande 

läsförståelseuppgifter varje vecka. Vi har startat varje dag med tystläsning i 

klassrummet. Vi har haft högläsning i klassen minst 3 ggr/vecka. Vi har besökt 

biblioteket ca 1 gång i månaden, med tillhörande bokprat/boktips. 
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Vi har haft ett läromedel i språklära: Språkskrinet Clownen där många olika 

dimensioner av grammatik och skrivning tränats. 

Vi har tränat på att skriva olika typer av texter för hand och på dator och kopplat detta 

till det vi lärt oss i Clownen. 

De elever som inte når målen (främst i läsning) har fått hjälp av specialpedagog bl.a. 

enligt TIL-modellen. 

Resultat: De flesta eleverna når alla målen för svenska i år 2.  

Analys: Faktorer som vi tror påverkat resultatet:  

Positivt Negativt 

Gemensam läsläxa Koncentrationssvårigheter hos en del elever 

Läromedlet Clownen Brist på stöd i hemmet 

Läsning varje dag Svårt att motivera elever 

Högläsning i klassrummet I ena klassen: tidsbrist att sitta 1-till-1 med 

elever dagligen och läsa 

Biblioteksbesök Brist på klassuppsättningar för att 

genomföra gemensam läsning och boksamtal 

Tidiga insatser av specialpedagog  

Stöd i hemmet  

I ena klassen: möjlighet att sitta 1-till-1 med 

elever dagligen och läsa 

 

 

Utveckling: Möjligheten att ta in klassuppsättningar för att genomföra gemensam 

läsning och boksamtal skulle verka stimulerande, sporrande och motiverande. 

Fler insatser från specialpedagoger. 

Möjlighet att sitta 1-till-1 varje dag och läsa. 

Läsfrämjande åtgärder, t.ex. författarbesök, bokvecka, läs-boost, bokfest. 

År 3 

Arbetssätt: Vi planerar och undervisar enligt Lgr11 och har tät kontakt med 

specialpedagog. Extra insatser som gjorts är bl.a. RoboMemo, Musketörer (läsgrupp), 

skriva på datorn mm. Uppföljning av elevernas arbete och extra material för de som 

behöver använder vi också. 

Resultat: I de nationella proven i svenska för år 3 är det ca en tredjedel av alla elever 

som har missat ett eller flera delprov. Endast en elev har missat alla delprov, men 

annan skolform är planerad till hösten för den eleven.  

Analys: Resurser i form av personal är helt avgörande. Att ge eleverna extra tid och 

vuxenstöd för de som behöver är den enskilt största faktorn för att de ska kunna 

utvecklas. Naturligtvis samarbete med hemmen, men då krävs också att personal på 

skolan kan ha tät kontakt med dem.  
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Utveckling: Vi ser att de som deltagit i läsgrupper ökat sin läsförmåga både vad 

gäller läsflyt och förståelse. De elever som fått möjlighet att arbeta tätt med 

specialpedagog eller annan personal har gjort framsteg. Tyvärr är det många som 

behöver den hjälpen och man har bara möjlighet att ge den till vissa elever efter hård 

prioritering. 

 

Specialundervisningen i läs- och skrivutveckling 

Arbetssätt: Specialundervisningen arbetar med att testa av samtliga elevers 

kunskaper inom läs- och skriv enligt programmet nedan.  

 
År Aug/sep Sep/okt. 

Arbetssätt vid 
behov: 

Dec Januari.   
Arbetssätt vid 

behov: 

Maj 

9    Nationella prov  

8      

7 MG kedjor 
Diktamen 

Läsgrupp 
MG Program 

Utvärdering Läsgrupp 
MG Program 

Utvärdering 

6 MG kedjor 
DLS läsförståelse 

Diktamen 

Läsgrupp 
MG Program 

Utvärdering Läsgrupp, 
 MG Program 

Nationella prov 

Utvärdering 

5 Läskedjor 
DLS Ordförståelse 

Diktamen 

Musketörerna 12 
veckor 

MG program 

Utvärdering Musketörerna 12 
veckor 

MG program 

Utvärdering 

4 Läskedjor 
DLS läsförståelse 

Diktamen 

Musketörerna 12 
veckor 

MG program 

Utvärdering Musketörerna 12 
veckor 

MG program 

Utvärdering 

3 Läskedjor 
Diktamen 

DLS läsförståelse 

Musketörerna 12 
veckor 

MG program 

Utvärdering Musketörerna 12 
veckor 

MG program 
Nationella prov 

Utvärdering 

2 Läskedjor 
Vilken bild är rätt? 

TIL 12 veckor Utvärdering TIL 12 veckor 
MG Program 

Utvärdering 

1 Fonolek, läskedjor, 
Bokstavskännedom, 

språkskrin 

Läs- och 
skrivprojekt 

Utvärdering Läs- och 
skrivprojekt 

Utvärdering 

F Vad sa du fröken? Bornholmsmodellen Utvärdering Bornholmsmodellen Utvärdering 

 

Syftet är att upptäcka vilka elever som är i behov av särskilt stöd och att sätta in 

åtgärder tidigt.  

 

Resultat: Denna screening visade att 47 elever var i behov av extra stöd i läs och 

skrivundervisning på något sätt. 33% av dem var godkända i svenska läsåret innan.  

33 elever (82 % pojkar)fick specialundervisning under höstterminen och 26 elever (81 

% pojkar) fick specialundervisning under vårterminen. Efter insatser av speciallärare 

under läsåret fick 25 av de 47 eleverna (53 %) godkänt i svenska vid vårterminens slut.  

 

Analys: Vi tror att tidiga åtgärder gör att vi inte behöver lägga in så mycket åtgärder 

för de äldre eleverna i framtiden. Det är ännu för tidigt att se ett belägg för detta, men 

årets resultat stödjer den teorin.  

 

Utveckling: Vi vill fortsätta med de tidiga screeningarna, men noggrann uppföljning 

och utvärdering.   
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3. Fritidshemmet 

Nedanstående utvärdering är Karbyskolans fritidshems egen för läsåret 2012/13. 

Eftersom fritidshemmets personal på Karbyskolan inte har ett eget arbetslag utan är 

integrerade med grundskolans arbetslag ingår deras åsikter i grundskolans analys och 

utveckling, varför vi hänvisar till motsvarande rubrik för grundskolan. 

Karbyskolans fritidshems verksamhetsplan följer rektorsområdets fyra prioriterade 

områden för läsåret 2012-13: 

 Norrorts modernaste skola 

 Lgr 11/Lpfö 

 Höga kunskaper 

 Social kompetens 

Inom varje område har fritidshemmet egna arbetssätt och resultat kopplade till dessa.  

 

3.1 Norrorts modernaste skola 

Fritidshemmets egna aktiviteter: 

Fritidsbladet med aktuell information finns på Skola Direkt. 

Fritidsavdelningsrummen, F, 1-2 och 3-6 uppdateras minst månadsvis och 

däremellan vid behov med t ex nyheter, information och bilder från vår verksamhet.  

All lovnärvaro meddelas via Skola Direkt.  

 

Vi vidareutvecklar våra avdelningar för en lugnare och tryggare miljö för barnen. Vi 

använder ute- och närmiljön och rör på oss.  

 

Vi utvärderar frukost och mellanmål med jämna mellanrum så att den kost som 

serveras på fritids håller en bra nivå. Behov av förbättringar påtalas till kökspersonal.  

 

Vi har utedagar med år 2 och år 3-6 och vi har gemensam massage för F-2.  

Resultat: Fritids uppdaterar Skola Direkt enligt plan.  

All lovnärvaro meddelas via Skola Direkt, men enstaka lovdagar rapporteras via listor 

i hallen istället. 

Fritidshemmet vidareutvecklar i viss mån avdelningarna för en lugnare och tryggare 

miljö för barnen och använder ute- och närmiljön. 

Fritidshemmet har utvärderat frukost och mellanmål med jämna mellanrum och sett 

till att den kost som serveras på fritids håller en bra nivå. Behov av förbättringar är 

påtalad till kökspersonal. Dessutom har personalen fått livsmedelsutbildning av 

kökschefen för att kunna hålla en bra nivå på specialkost samt hygien när de lagar 

mat uppe på fritids. 
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Den gemensamma massagen i F-2 har inte blivit av pga. personalbrist i förhållande 

till barnantal och barn med särskilda behov som inte har haft resursperson på fritids. 

Den iordningställda lokalen behövde även användas till annan verksamhet under året. 

Fritids är ojämna i IKT-kompetens. Fritidspersonalens IKT-kompetens har höjts 

under året med hjälp av riktade ”lektioner” av Tiina under deras planeringstid. Deras 

kompetens skiftar dock väldigt mycket och står i relation till hur mycket de behöver 

använda IKT under skoldagarna. 

Analys: Lovformulären i Skola Direkt är krångliga att aktivera, därför väljer man ofta 

att rapportera direkt i närvarolistan i hallen istället.  

Man anser att det kan vara svårt att arbeta för en lugnare och tryggare miljö för 

barnen då det ibland är det tidvis är många barn på avdelningen på samma gång. En 

del elever som har resurspersonal under skoldagen har inte det på fritidstid, viket 

påverkar verksamhetens arbetsmiljö och inplanerad verksamhet, t ex massage. 

Utvärderingar av frukost och mellanmål visar att man har arbetat på ett större 

samförstånd mellan fritids- och kökspersonal. Man har också hittat småjusteringar i 

serveringstider och upplägg för att optimera serveringen.  

Utveckling: Lovformulären i Skola Direkt behöver utvecklas till nästa läsår. 

Vi kan säkerställa kvalitén på fritids egna rutiner och blanketter genom att styra dem 

och lägga in dem i verksamhetssystemet.  

 

3.2 Lgr 11/Lpfö 

- 

3.3 Höga kunskaper 

Fritidshemmets egna aktiviteter:  

Barnen uppmuntras att räkna själva när de spelar spel och leker. 

Barnen uppmuntras att läsa själva när de spelar spel och leker.  

Vi erbjuder aktiviteter där barnen får prova på olika former av skapande och textilt 

hantverk.  

Resultat: Barnen har uppmuntrats att räkna själva när de spelar spel och leker.  

 

Barnen har uppmuntrats att läsa själva när de spelar spel och leker.  

Fritids har erbjudit aktiviteter där barnen får prova på olika former av skapande och 

textilt hantverk.  
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3.4 Social kompetens 

Fritidshemmets egna aktiviteter: 

 

Alla vuxna reagerar och agerar vid otrevligt språk bland barnen. 

Vi uppmuntrar barnen att lösa konflikter på ett bra sätt. 

Barnen ska känna ansvar för materialet på fritids och vara rädda om det. 

Resultat: Alla vuxna reagerar och agerar vid otrevligt språk bland barnen. 

Fritidshemmet uppmuntrar barnen att lösa konflikter på ett bra sätt.  

Barnen på fritids bedöms inte känna ansvar för materialet på fritids och vara rädda 

om det.  

Utveckling: Fritidshemmet vill hitta ett arbetssätt för de barn som har svårt at ta 

ansvar för verksamhetens material. 

 


