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Vårt rektorsområde 

  

Skolans namn Karlbergsskolan 

Antal elever ca 250 elever 

Antal barn i förskola ca 100 

Adress Lars Hårds väg 20, 18641 Vallentuna 

Telefonnummer 08-5878 53 00 

E-postadress karlbergsskolan@vallentuna.se 

Rektors namn Karin Oldfield 

Kontaktuppgifter rektor karin.oldfield@vallentuna.se, 08-5878 53 01 

Övrigt  
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Vision 
Skolan där alla barn och elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt med sina kunskaper genom 
kreativa lösningar och en levande sång- och musikkultur. 

Verksamhetsidé 

Ledord: Kunskap, Kreativitet, Kultur. Ledorden ska finnas med i det dagliga mötet med barn/elever, 
föräldrar och i personalgruppen. De är den röda tråden i vårt arbetet. 

• Kunskap Vi vill att våra barn/elever lär för livet. Att de utvecklar sina förmågor, utvecklar nya för-
mågor och att de lär sig av varandra. Vi hjälper barnen/eleverna att se möjligheter, väcker deras 
nyfikenhet och visar att det är värt att lära sig nytt. 

• Kreativitet Jag vågar, jag vill och jag kan. Vi arbetar med barns och elevers inflytande. Genom att 
erbjuda en skapande miljö, inspirera och upptäcka stärker vi individens intresse och ökar lusten att 
söka nya vägar. 

• Kultur Traditioner, skapande miljö och bibliotek. Vi har en levande sång- och musikkultur och ett 
nära samarbete med Vallentuna kulturskola. 

 

 

Förklaringar 
För planer och utvärderingar används i Vallentuna kommun programmet Stratsys. Måluppfyllelsen 
redovisas där i symboler i olika färger. Grön betyder uppnått mål, gult att målet delvis är uppnått 
och rött att målet inte är uppnått alls. Att det ibland är två likadana symboler är ett tekniskt fel som 
det vid publiceringen inte gått att ändra på. 
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Uppföljning av mål 

Normer och värden      (Lpfö 98 2.1, Lgr 11 2.1) 

Rektorsområdets mål: 
Förskolornas arbete ska medvetet inriktas på att motverka tradition-
ella könsmönster. 

 

Indikatorer  Utfall  

Personalen ska få ökad medvetenhet om hur 
förskolan kan motverka traditionella könsmöns-
ter. 

  Delvis uppnått  

Analys förskola 

Målet sattes upp under våren och vi har därför endast introducerat arbetet. Insatser för barnen och 
samtal i ämnet med personal och barn har gjort att personalen  blivit medvetna om sin egen roll 
som pedagoger gällande könsroller. Exempelvis reflekterar personalen  kring vilka ord de använder 
vid bemötande av flickor och pojkar och strävar efter att aktivt undvika ord som traditionellt kopp-
las till kön, tex. tuff och gullig. 

Insatser förskola 

Kompetensutveckling i form av litteraturstudie med efterföljande seminarium kommer att ske. I 
arbetet används även aktivieter från boken "På genusäventyr. Metodbok för drama och genus i för-
skolan" (Natur och kultur 2007) med efterföljande samtal. 

Rektorsområdets mål: 
Fritidshemmets arbete ska medvetet inriktas på att motverka tradit-
ionella könsmönster. 

 

Indikatorer  Utfall  

Personalen ska få ökad medvetenhet om hur 
fritidshemmen kan motverka traditionella 
könsmönster. 

  Delvis uppnått  

Analys fritidshem 

Detta mål sattes upp i april och vi har därför endast hunnit påbörja arbetet. Insatser för eleverna 
och samtal i ämnet med personal och elever har gjort personalen medvetna om sin egen roll som 
pedagoger gällande könsroller. 

Vi har bland annat uppmärksammat att vissa pojkar inte vågar gråta och visa sina mjuka sidor och 
att många flickor gärna ställer upp och hjälper fröken städa. Tjejer vill inte gå på killtoan och vice 
versa, vilket skapar problem när det är upptaget eller ofräscht. 

Insatser fritidshem 

Kompetensutveckling i form av litteraturstudie med efterföljande seminarium kommer att ske Vi 
använder aktiviteter utifrån boken "På genusäventyr - metodbok för drama och genus i förskolan" 
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samt uppföljningssamtal. 

Vi ska arbeta med att behandla eleverna utifrån vilken individ de är, inte vilket kön. Benämningen 
"kill- och tjejgrupper" tas bort. "Kill- och tjejtoa" tas också bort och samtliga toaletter är för alla 
elever. Vi pratar med eleverna om toaletthygien. 

Utveckling och lärande      (Lpfö 98 2.2) 

Rektorsområdets mål: 
Förskolorna ska i hög grad stimulera barnen i språk och matematik. 

 

Indikatorer  Utfall  

Kundenkäten matematik  84 %  

Matematikaktiviteterna ska synas i avdelningar-
nas veckoplanering 

  Ja  

Kundenkät språk  84 %  

Språkplaneringarna ska synas i avdelningarnas 
planeringar 

  Ja  

Analys förskola 

Alla avdelningar har regelbundet arbetat med att stimulera barnens språkliga och matematiska 
förmåga. Barnen har ökat sin förmåga att lyssna aktivt och upptäcka nyanser i språket med hjälp av 
ex. rim och ramsor. De har också utvecklat sin förmåga att berrätta inför gruppen delvis i samband 
med att de ritat och skrivit sagor. Barnen visar stort intresse för det skrivna språket. De har bland 
annat lärt sig känna igen sitt och andra barns namn samt andra vanliga ord. 

Barnens intresse och medvetenhet för matematiken har ökat på flera områden. De mäter, jämför, 
sorterar, räknar och visar på så sätt en ökad nyfikenhet och insikt i matematikens spännande värld. 

  

 Insatser förskola 

All personal i Vallentuna kommun utbildas under det kommande läsåret i "Språkstimulerande ar-
betssätt. Arbetet består av föreläsningar, litteraturstudier, aktiviteter med barnen och uppföljnings-
samtal. Arbetet leds av förskolepedagoger från Vallentuna kommuns resurscentrum. 

Rektorsområdets mål: 
Förskolorna ska arbeta för att barn med annat modersmål får möjlig-
het att utveckla det svenska språket och sitt modersmål. 

 

Indikatorer  Utfall  

Kompetensutveckling för personalen   Ja  

Förskolorna ska utarbeta en gemensam plan för 
arbetet med barn med annat modersmål. 

  Ja  

Analys förskola 

Plan för "Modersmål i förskolan" har utarbetats av personal på Karlbergsskolans förskolor, se bi-
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laga. Barnen har fått prova på att uttrycka sig på många olika språk, ex. att hälsa och sjunga. På ett 
lustfyllt sätt har barnen fått förståelse för att det talas olika språk. Som en följd av personalens in-
terkulturella förhållningssätt, vilket bland annat innebär att skapa miljöer och möten där olika dia-
loger tillåts och där olika meningar och åsikter accepteras, ser vi att barnen i större utsträckning 
upplever att vi alla är olika och att olikheter berikar och utvecklar tillvaron. 

Insatser förskola 

Planen "Modersmål i förskolan" ska implementeras, fördjupas och arbetet ska ytterligare utvecklas i 
barngrupperna. 

Kunskaper      (Lgr 11 2.2) 

Rektorsområdets mål: 
Matematikundervisningen på Karlbergsskolan ska hålla en hög kvali-
tet. 

 

Indikatorer  Utfall  

Skolledning och lärare ska se en förbättring av 
matematikundervisningen. 

 Index 85  

Analys grundskola 

Matematiklyftet har ökat det kollegiala stödet genom att lärarna fått nya undervisningsmetoder och 
infallsvinklar vilket utvecklat matematiklektionerna. Regelbundna analyser av elevernas resultat 
tillsammans med rektor har också gett att lärarna måst utforma lektionerna så att de anpassas så att 
elevgruppen uppnår högre resultat. Vi, skolledning och lärare, tycker oss se att en viss förbättring av 
matematiklektionerna skett. 

Insatser grundskola 

En förstelärare i matematik har inrättats för det kommande läsåret i syfte att fortsätta utvecklingen 
av matematikundervisningen genom bland annat matematiklyftet. Även lesson study och matema-
tiklektioner utomhus planeras samt olika matematikstationer för eleverna. 

Rektorsområdets mål: 
Fritidshemmet ska förena omsorg och pedagogik. 

 

Analys fritidshem 

All personal har läst Skolverkets allmänna råd "Fritidshem" och diskuterat inne hållet. Vi ser att vi 
till en del arbetar efter de allmänna råden medan vi inte tycker att vi organiserat verksamheten så 
att vi kunnat ta vara på elevernas inflytande gällande vilka aktivieter de vill ha. Erbjudanet av aktivi-
teter på loven har fungerat men i vardagen har aktivieterna oftast blivit spontana vilket gjort att inte 
alla elever fått möjlighet att vara med. Vad gäller idrottslyftet har vi inte nått ut till alla elever. 

Insatser fritidshem 

Fritidshemmet har en representant i skolans ledningsgrupp; fritidssamordnaren. Vi behöver organi-
sera verksamheten så att det blir planerade aktivieter i vardagen på varje avdelning. En ansvarig 
pedagog per avdelning med avsatt planeringstid ses ut. Gällande idrottslyftet behöver vi bli bättre 
på att locka eleverna att prova nya aktiviteter. Vi fortsätter med att implementera de allmänna rå-
den för fritdshem i personalgruppen. 
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Elevers ansvar och inflytande      (Lgr 11 2.3) 

Rektorsområdets mål: 
Alla elever på Karlbergsskolan ska ha studiero. 

 

Indikatorer  Utfall  

Elevernas upplevelse av studiero.  51 %  

Vårdnashavares upplevelse av elevernas studie-
ro. 

 43 %  

Lärarnas och skolledningens syn på studieron.  80 %  

Analys grundskola 

Vid läsårets början startade vi Karlbergsskolans värdegrundsprogram, se bilaga. 

Vid den utvärdering som skedde med personalen i mitten av höstterminen syntes redan från ter-
minsstart förbättringar på trygghet och studiero på skolan. Personalen arbetar med att kunna följa 
de uppsatta rutinerna och de flesta eleverna tog ansvar. Skolledningen har i större utsträckning 
använt Skollagen för att involvera enskilda elevers föräldrar i arbetet med att få eleven att ta ansvar 
för sig själv och följa gemensamt uppsatta regler. Det har gett resultatet att dessa elever i högre grad 
än innan med stöd av personal och föräldrar kan följa skolans regler. 

Personalen uttrycker att de har stöd i varandra i arbetet men vi ser också att samsynen bland perso-
nalen inte alltid är lika. Inom några få områden, tex. matsalsregler har vi lite olika regler vilket gör 
det svårt för eleverna att följa dem. 

Skolans nya matbespisningspersonal vittnar om att Karlbergsskolan är mycket lugn och att lärare 
och personal tar tag i elever som behöver stöd i att upprätthålla lugnet. Vikarier vi haft uttrycker att 
det är fantastiskt god studiero och kamratlig miljö. 

Utvärderingen i slutet av läsåret visar att personalen är nöjd med tryggheten och studieron, vi har 
nått våra mål och behöver höja dem för oss själva. Eleverna är ganska nöjda och så även föräldrarna 
i de lägre årskurserna. Föräldrarna på mellanstadiet visar att de inte är nöjda. 

Insatser grundskola 

Uppföljning, revidering och utveckling av Karlbergsskolans värdegrundsprogram för ökad trygghet 
och studiero sker i början av läsåret på en gemensam konferenstid för lärare, fritidspersonal och 
representant för femårsavdelningen. Syftet är att mer ingående tillsammans ta fram idéer för aktivi-
teter med eleverna och stödja varandra i det arbetet. I detta är en insats att höja personalens samsyn 
och konsekvenser för eleverna så att alla gör lika i möjligaste mån. 

Då det är en stor skillnad mellan vad föräldrarna och vad personalen anser om studieron har vi ar-
betat med föräldramedverkan samt information om vårt arbete på föräldramötet vid terminsstart. 
På föräldramötet har föräldrarna fått diskutera vad studiero är för dem samt komma med förslag på 
hur hem och skola kan samarbeta för högre studiero. Vi kommer också att arbeta med definition av 
studiero med samtliga elever i klasserna och på eleverådet. På skolsamrådet kommer föräldrarna att 
involveras. 

Inför nästa läsår höjer vi personalens riktvärde för måluppfyllelse för att öka kraven på vårt arbete. 
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Rektorsområdets mål: 
Alla elever på Karlbergsskolan ska känna sig trygga i skolmiljön. 

 

Indikatorer  Utfall  

Trivselenkäten oktober F-6  80 %  

Analys grundskola 

Analys av arbetet med Karlbergskolans Värdegrundsprogram, trygghetsteamets arbete, gruppstär-
kande samtal med kuratorn och trygghetsenkäten visar på stor trygghet bland eleverna. Under året 
har personal tillsatts vi fotbollsplanen på raster vilket gjort den tryggare. Men det finns fortfarande 
elever som känner sig otrygga och platser där de inte känner sig säkra. Arbete i faddergrupper på tex 
temavecka och "Vännerdag" har gett "sköna vibbar" bland eleverna. Värdegrundsprogrammet har 
gjort det lättare för personalen att verka för att samtliga elever ska vara goda kamrater eftersom de 
ständigt får träna på det. 

Insatser grundskola 

Karlbergsskolans värdegrundsprogram med fortsatt vuxennärvaro pågår. Elever som behöver stöd i 
att följa gemensamt uppsatta regler får det. Eleverna äter lunch i faddergrupper med syfte att de 
äldre eleverna ska ta hand om de yngre, som i sin tur slipper känna sig obekväma i de äldres säll-
skap. Kuratorn kommer att i högre grad användas förebyggande med t.ex. gruppstärkande samtal 
och övningar. Schemat för rastvärdskapet har förbättrats genom att varje rastvärd har en zon som 
denne har ansvar för. Det gör det också lättare för vikarier att veta var de ska gå in. 

Analys fritidshem 

Den analys som gäller för grundskolan gäller även för fritidshemmet. Fritidssamordnare är med i 
trygghetsgruppen för att se till att elevens hela skoldag är trygg. Under läsåret har lekområdet för 
eleverna i förskoleklassen och åk 1 begränsats. Personal och vårdnadshavare upplevde att de inte 
klarade av ansvaret att leka i skogen och vi kunde därför inte garantera tryggheten i den utsträck-
ningen som åligger skolan. 

Insatser fritidshem 

Vi arbetar för att alla elever ska känna alla vuxna. På loven slås grupperna ihop så att eleverna träf-
fas över avdelningsgränserna. De yngsta eleverna, förskoleklassen och åk 1, har ett begränsat lekom-
råde. 

Bedömning och betyg      (Lgr 11 2.7) 

Rektorsområdets mål: 
Alla elever på Karlbergsskolan ska ges möjlighet att prestera sitt bästa 
utifrån sina förmågor. 

 

Indikatorer  Utfall  

Svenska NP åk 6 Skolverkets statistik  100 %  

Svenska NP åk 3 Skolverkets statistik  81 %  

Matematik NP åk 6 Skolverkets statistik  85 %  

Matematik NP åk 3 Skolverkets statistik  89 %  

Engelska NP åk 6 Skolverkets statistik  100 %  
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Analys grundskola 

I åk 6 har lärarna har varit tydliga med att visa målen för eleverna vilket gjort dem medvetna och 
det höga resultatet har nåtts. Elevgruppen har varit liten och lärartätheten har därmed blivit hög. 
Varje elev har i mycket stor utsträckning fått stöd att prestera sitt bästa efter sin förmåga. 

I åk 3 är resultatet i svenska inte riktigt vad vi önskat. Analysen visar att eleverna inte är tillräckligt 
bra på läsförståelse och läshastighet och att det kan vara orsaken till att några elever inte klarat alla 
delproven på nationella proven. 

Insatser grundskola 

Lärarna i arbetslag 4-6 bedömer att för att eleverna ska nå högre resultatet behöver arbetet med 
formativ bedömning förbättras. 

I arbetslag F-3 tycker lärarna att ett stavningsprov i åk 2 skulle ha varit till stor hjälp och vill införa 
det. Inför nästa läsår kommer eleverna att träna läsning på olika sätt i skolan samt i hemmet, med 
fokus på åk 3 där både läsförståelse och läshastigheten behöver tränas för att fler elever ska nå upp 
till kunskapskraven. För att stärka läsintresset kommer besök på huvudbiblioteket att prioriteras för 
att eleverna ska få hjälp av en barnbibliotekarie. 

Rektorsområdets mål: 
Betygen ska ha god överensstämmelse med resultaten på de nationella 
proven. 

 

Indikatorer  Utfall  

Skolverkets statistik  100 %  

Analys grundskola 

Lärarna har genom att tydliggöra målen för eleverna fått varje elev att prestera sitt bästa utifrån sina 
förutsättningar. I och med den relativt lilla klassen har målen varit helt och hållet individuella. Såle-
des har undervisningen kunnat anpassas så att eleverna fått enskilda instruktioner på vilka förbätt-
ringar av resultat som behöver ske efter nationella proven i syfte att uppnå det betyg eleven önskar. 
Av dessa anledningar har betygen god överensstämmelse med resultaten på de nationella proven. 

Insatser grundskola 

Lärarna kommer att fortsätta att tydliggöra målen och individanpassa undervisningen för att varje 
elev ska få möjlighet att arbeta för ett rättvist betyg. 

Övriga mål 

Rektorsområdets mål: 
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. 

 

Analys 

I egenskap av rektor har jag arbetat för att varje kostnad ska vägas mot resultat. Med ledningsgrup-
pens stöd har skolans resurser riktats dit de bäst behövs. Resultatet blev att vi fick en liten summa 
över på budget. 
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Insatser 

Då Karlbergsskolan i många år har gått något under budget sparar vi vissa stora inköp till slutet av 
budgetåret då vi ser vad summan blir. En åtgärd är också att använda de medel som överskotten 
gett under åren. 
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Sammanfattande analys och insatser 
Syftet med alla mål är att höja elevernas resultat och få dem trygga i skolan. I det arbetet har vi un-
der året haft fokus på vårt värdegrundsprogram för ökad trygghet och studiero. Det har gjort skolan 
till en trygg plats för de flesta med hög studiero men är ett fortlöpande arbete för att nå ett optimalt 
läge. Det kommande läsåret bjuder vi in föräldrarna till ett samarbete samt gör förbättringar i per-
sonalens samsyn. 

Fokus har även legat på att höja kvaliteten på undervisningen. Det har vi gjort genom att regelbun-
det analysera elevernas resultat tillsammans med skolledning och lärare i alla årskurser samt genom 
att de flesta av skolans lärare medverkat i Skolverkets matematiklyft. Vid en gemensam analys ser vi 
att vi utvecklat undervisningen till en del. Elevernas resultat torde av dessa satsningar höjas över tid 
men i nuläget har vi svårt att se det på grund av den lilla klassen i åk 6 samt att resultaten i åk 3 
endast mäts med om målen nås. Vårt arbete syftar till att höja resultaten i hela Vallentuna kommun 
och där hoppas vi att vi bidrar. Vi har påbörjat ett arbete med att höja kraven på redan högpreste-
rande elever och kommer att fortsätta med det. 

Förskolorna har kommit en bit på vägen i att stimulera barnen i språk och matematik. Resultatet av 
det arbetet kan vi första gången se i de tester som görs i förskoleklassen höstterminen 2015. 

Arbetet med att motverka traditionella könsroller i förskolan och fritidshemmet har startats under 
vårterminen. Även där kan vi få se framgången i vårt arbete efter detta läsår. 

Implementeringen av läroplanens mål för fritidshemmet pågår men vi ser ännu inte ett förbättrat 
resultat. Personalen arbetar redan till stor del efter styrdokumenten. 

Verksamheterna har bedrivits konstandseffektivt och Karlbergsskolan har under de senaste åren 
gått med budget i balans eller med överskott. 
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