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Vårt rektorsområde 

  

Skolans namn Ormstaskolan 

Antal elever 422 

Antal barn i förskola 96 

Adress Blekingevägen 1 

Telefonnummer 08 - 587 852 90 

E-postadress ormstaskolan@vallentuna.se 

Rektors namn Jonas Hård 

Kontaktuppgifter rektor jonas.hard@vallentuna.se 

Övrigt  
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Vision 

Alla elever och personal på Ormstaskolan ska känna sig trygga. Eleverna ska känna 
att all personal ser mig och vill mitt bästa. När eleverna känner sig trygga kan de lägga 
fokus på sin utbildning. För utbildningens kvalité kommer alltid att ligga i fokus hos 
oss.  

På Ormstaskolan skapas meningsfulla, utmanande, motiverande, ansvarsfulla och 
utvecklande arbetsuppgifter, för såväl elever som personal.  

Vi har en arbetsmiljö där elever och personal ska känna arbetsglädje och motivation i 
sin vardag.  

Den demokratiska synen på samhället speglar verksamheten. Alla är vi unika. Vi har 
alla olika förutsättningar för att lyckas. På Ormstaskolan har vi en lärandemiljö där 
varje elevs förmåga uppmärksammas. På Ormstasskolan vågar man utmana sina be-
gränsningar. 
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Uppföljning av mål 

Normer och värden      (Lpfö 98/16 2.1, Lgr 11/16 2.1) 

Analys förskola 

Insatser förskola 

Rektorsområdets mål: 

Öka andelen elever som känner sig tryggare i skolan. 

 

Indikatorer  Utfall  

Enkät - trygg i skolan  93 %  

 

Aktiviteter 
Slutda-
tum 

Beskrivning 

Tryggare Ormsta 2015-06-
26 

 

Tryggare Ormsta 2016-06-
30 

 

Analys grundskola 

Andelen elever som känner sig trygga ligger i år på 93%. Förra årets resultat låg också på 97%. 

Ormstaskolan införde ett nytt arbetssätt för att öka tryggheten och minska trakasserier och kränk-
ningar på skolan. Vi lämnade Friendskonceptet med kamratstödjare och skapade ett eget koncept 
"Tryggare Ormsta" helt baserat på vår skolas behov. Orsaken till att vi gick ifrån Friendskonceptet 
var Skolverkets rapport "Utvärdering av metoder mot mobbning" (rapport 353, Skolverket 2011) där 
det betonades att ansvar bör överföras från elever till personal samt att färdiga koncept aldrig kan 
ha den nödvändiga anknytning till lokala utvärderade behov och förhållanden. Ifrån januari 2016 
startade vi igång med rastaktivister som kommer att hålla i rastaktiviteter en gång om dagen. Detta 
gör vi för att få alla elever att aktiveras under rasten och för att ingen ska behöva vara själv. Tyvärr 
har andelen elever som känner sig trygga i skolan minskat. Detta kan bero på att vi rivit gamla 
Ormstaskolan och flyttat in i paviljonger. Detta kan ha skapat en oro för många elever på mellansta-
diet, då det var dessa elever som fick byta lokaler. Vi har även under året fått slå ihop fyra årskurs 4-
klasser till tre vilket under vårterminen blev oroligt för de eleverna då klasskonstellationerna blev 
annorlunda. 

Skolan har även bytt rektor under läsåret. Det var en av anledningarna till att vi slog ihop klasserna i 
årskurs 4 då vår nya rektor innan jobbade som klasslärare i årskurs 4. 

Vi har en nolltolerans mot kränkningar och en nollvision men att uppnå en nollförekomst är en 
utmaning som vi arbetar hårt för att uppnå. Vi bedömer att 93% är ett bra resultat tror att detta 
kommer att öka under 16/17. 

Insatser grundskola 

Värdet för elever som upplevt kränkning från en vuxen är 9% vilket är samma värde som föregående 
år. 

Under nästa läsår kommer vi att  starta igång med Salutogent ledarskap och synsätt. Då detta tar 
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upp hur vi ser på varandra och hur vi bemöter varandra kommer detta att leda till en förbättrad 
relation mellan elever och lärare. Det Salutogena synsättet är ett hälsofrämjande arbetssätt som 
förhoppningsvis kommer att leda till att lärarna känner mindre stress i sin arbetssituation. En stres-
sad lärare och lättare att bli irriterad vilket kan leda till att elev känner sig utsatt. 

Likabehandlingsplanen är ett levande dokument och därför diskuteras ständigt de årliga målen i 
klasserna. Uppkomna situationer relateras till de årliga målen. 

Våra samlevnads- och ordningsregler är framtagna av elever och personal samt förankrade på skol-
samrådet med vårdnadshavarna. Reglerna utgör grunden för vår dagliga samvaro. 

Rektorsområdets mål: 

Öka andelen elever som upplever studiero i skolan. 

 

Indikatorer  Utfall  

Enkät - studiero  71 %  

 

Aktiviteter 
Slutda-
tum 

Beskrivning 

Kollegiehandledning 2015-06-
26 

 

Arbeta med kollektiva vardagsritualer för att 
befästa ordning och reda, strukturer och 
strategier för att skapa lugn och ro. 

2015-06-
26 

Exempel på detta är 
startritualer för dagen - från fritid till arbete, 
demokratiritualer för hänsyn och respekt, 
samlingsritualer för större och mindre grup-
per, 
avslutningsritualer vid lektionens slut, m.m. 

Kollegiehandledning 2016-06-
30 

 

Arbeta med kollektiva vardagsritualer för att 
befästa ordning och reda, strukturer och 
strategier för att skapa lugn och ro. 

2016-06-
30 

Exempel på detta är 
startritualer för dagen - från fritid till arbete, 
demokratiritualer - för hänsyn och respekt, 
samlingsritualer - för större och mindre 
grupper, 
avslutningsritualer vid lektionens slut m.m. 

Analys grundskola 

71% av skolans elever upplever att de har studiero. Det är ett av nämnden klart uttalat mål att Val-
lentunas resultat i Våga Visa enkäten inte ska fortsätta att ligga på lägre nivåer än våra jämförande 
kommuner. Vi har också fått lämna in hur vi arbetar med uppdraget till förvaltningen för vidarebe-
fordran till nämnden. 

På Ormstaskolan upplever både ledningen och övriga medarbetare att vi har en god arbetsro. Ar-
betsklimatet upplever vi som mycket gott och både stimulerande och aktiverande. När vi nu arbetat 
med Läslyftet och Matematiklyftet har rektorn ökat sin närvaro i klasserna och möts av engagerade 
elever som utbyter tankar om lösningar och förhållningssätt när så är tillåtet och som arbetar enskilt 
manuellt eller digitalt när det är uppdraget. 

Då det är 91% som trivs i sin klass kan det möjligen vara så att de mår för bra i klassen och pratar 
således mer med varandra. Det kan vara så att lärarna varit mer tillåtande när det gäller prat under 
lektionerna. Men om det är 71% som upplever att de inte har studiero är detta inte bra, det är en 
sänkning med 9% från förra läsåret. Vi har i år pratat om vad studiero innebär vilket kan ha fått fler 
elever att reflektera över sin studiesituation vilket kan vara en av orsakerna till att fler upplever att 
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de inte får studiero. 

Följande läsår kommer vi att starta igång med ett elevhälsoteam som kommer att finnas för att ge 
stöd åt fler elever. Detta kan bidra till att fler känner studiero. Vi kommer även att öppna upp vårt 
bibliotek där eleverna kommer att kunna sitta och studera under skoltiden. Detta kommer förhopp-
ningsvis också att leda till ökad studiero. 

Insatser grundskola 

Fortsätta att arbeta med vårt arbetsro koncept som bygger på att ritualisera verksamheten dvs att ha 
vardagsritualer för olika situationer så att eleverna känner sig trygga och vet vad som gäller under 
skoldagen t.ex 

 ställa upp ritualer, 

 hälsningsritualer, 

 börja arbeta ritualer, 

 svara på frågor ritualer, 

 avsluta lektioner ritualer mm mm. 

Samtliga i klassen arbetande lärare ska känna till och arbeta efter inarbetade ritualer. 

Ta upp begreppet arbetsro på föräldramöten eftersom även vårdnadshavare svarar på "arbetsrofrå-
gor" i enkäten. Prata med både föräldrar och elever om att det är särskilt mål och att vi ska se om vi 
inte tillsammans kan ändra på trenden att Vallentuna ligger lägre än andra kommuner i Våga Visa 
enkäten. Vi ska också ta upp det på skolsamråd och särskilt i F-klass, åk 2 och åk 5 dit enkäten vän-
der sig för att motivera till ett trendbrott och därmed en "arbetsrovinst" för hela kommunen. 

Vi öppnar vårt nya skolbibliotek där eleverna kommer att kunna gå in och arbeta. 

Vi inför ett speciallärarteam som kommer att stötta fler elever under följande läsår. 

Analys fritidshem 

Insatser fritidshem 

Rektorsområdets mål: 

Öka andelen elever som känner sig tryggare på fritids. 

 

Indikatorer  Utfall  

Enkät - trygg på fritids  100 %  

 

Aktiviteter 
Slutda-
tum 

Beskrivning 

Tryggare Ormsta 2015-06-
26 

 

Tryggare Ormsta 2016-06-
30 

Vi kommer att arbeta med att barnen ska 
kunna våga säga ifrån när de tycker att något 
är fel. Alla har rätt till en kompis och alla ska 
kunna ha någon att leka med. I och med 
styrda lekar, leklådor där barnen går in i olika 
roller stärker vi barnens självkänsla. Vi upp-
märksammar barn som går ensamma och 
försöker att få med dem i leken.  
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Analys fritidshem 

Vi har under läsåret arbetat kring rastaktivister där vi har haft styrda lekar i vår verksamhet. Detta 
har skapat en känsla av delaktighet hos våra barn på fritids. De som inte har någon för stunden att 
leka med har möjlighet att delta i våra lekar/tävlingar och får då på detta vis känslan av en vi-
känsla. Därför är det extra roligt att se att vi lyckats att nå 100% nöjda barn som trivs på fritids. 
Personalen har även tagit sig an de som inte vill vara med för att kanske spela spel eller läsa en bok. 
Ofta leder det till att fler barn vill delta i spelen eller lyssna på sagor vilket leder till en känsla av 
inkludering. Personalen kommer givetvis fortsättningsvis att arbeta på detta vinnande koncept för 
att bibehålla det höga resultatet. 

Insatser fritidshem 

För att uppnå de höga resultat som redovisas ovan har fritidspersonalen en varierande och planerad 
verksamhet, både ute och inne. Utomhus anordnas olika aktiviteter vilket skapar vikänsla. Inomhus 
har vi olika aktiviteter som pyssel, sagoläsning, idrott och temalådor. När man leker med temalådor 
har man möjlighet att gå in i olika roller vilket leder till att de barn som känner sig osäkra inte behö-
ver visa detta utan går in i rollen som någon annan. Anledningen till detta vinnande koncept är att 
vi har en professionell och engagerad personal med en planerad och varierande verksamhet. 

Utveckling och lärande      (Lpfö 98/16 2.2) 

Analys förskola  

Efter såväl kommunens som egen satsning på språkutvecklande arbete, med föreläsningar och stu-
diecirkel kring en bok, arbetar vi ännu mer - och bättre -  med språket. Anledningen till det goda 
resultatet tror vi är att vi alla fått samma grund att stå på och att vi därifrån har kunnat utvecklas 
vidare, via såväl idéer som utmaningar från kollegor och barn. 

Många avdelningar har iordningställt skrivhörnor som stimulerat och använts av barn i alla åldrar. 
Flera avdelningar har även inrett läshörnor/sagorum och många har arbetat mer intensivt med 
sagor. Det finns också en nyväckt medvetenhet, hos pedagogerna, om hur man presenterar/följer 
upp sagan innan, under och efter att man läser den. 

Vi har använt sånger och rim/ramsor från Bornholmsmodellen men utökat med filmer från 
UR.skola. Projektorn/kanonen, dator och Ipad har använts flitigt av några pedagoger. 

Vi kan se att nyfikenheten på/intresset av bokstäver och språk har växt hos barnen och att många 
har upptäckt sambandet mellan det talade språket och det skrivna! 

Språkväskorna har i år förändrats och utvecklats. Att vi utökat dem med sagokort, utifrån vilka barn 
och vårdnadshavare har skrivit ner sagor och tagit tillbaka till förskolan, har gjort att intresset för 
språk varit en röd tråd mellan förskola och hem. 

92 rep. 94% av vårdnadshavarna på de båda förskolorna ansåg att "Förskolan arbetar med att ut-
veckla mitt barns språk" (Våga Visa mars-16) 

Insatser förskola 

För att inte "tappa fart" när det gäller vårt språkutvecklande arbete så kommer vi att ta dela nya 
erfarenheter och funderingar på möten under nästa år. De lärdomar vi fått i år kommer vi att kunna 
använda och utveckla nästa förskoleår. 

Flera av pedagogerna behöver få ytterligare utbildning i hur man kan använda Ipad samt mer tek-
niska kunskaper om hur man kopplar ihop de olika verktygen. Denna "utbildning" kan först och 
främst ske genom att de kollegor som kan håller en liten kurs eller bara sitter med (beroende på 
nivå). Nästa nivå kan vara utbildning av skolans IT-ansvariga. 
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Rektorsområdets mål: 

Att vi ska arbeta ännu mer, och tydligare, med att utveckla barnens 

språk. 

 

Aktiviteter 
Slutda-
tum 

Beskrivning 

Alla avdelningar ska jobba med Born-
holmsmodellen 

2015-06-
30 

 

Högläsning 2015-06-
30 

 

Språkväska 2015-06-
30 

 

Alla avdelningar ska arbeta med språkut-
veckling 

2016-06-
10 

Vi anser att vi arbetar med språket hela ti-
den, på olika sätt, men vi har även specifika 
stunder när vi ”språkleker”, dvs rim - ramsor, 
långa - korta ord, bokstäver i namn m.m. 
 
Vi fortsätter att använda oss av Born-
holmsmodellen men har även andra inspirat-
ionskällor och annat materiel som vi använ-
der. 
 
Vi ska tänka på hur vi utformar miljön för att 
ge alla barn lust att upptäcka det skrivna 
språket. 
 
Vi ska närma oss böcker på olika sätt; biblio-
teksbesök, högläsning, bildläsning. 
 

Språkväskan till hemmet 2016-06-
10 

Vi kommer även i år att ha en språkväska, 
som följer med hem några dagar. Detta har 
varit mycket uppskattat, av både barn och 
vuxna. Väskan kommer att förändras över tid 
för att utmana och stimulera barnen. 
 
 

Studiecirkel 2016-06-
10 

Vi kommer att ha en studiecirkel på boken 
”Att läsa och skriva i förskolan” av Carina 
Fast.  

Kunskaper      (Lgr 11/16 2.2) 

Rektorsområdets mål: 

Få bättre genomsnittsvärde än Vallentuna kommun på nationella pro-

ven i matematik. 

 

Indikatorer  Utfall  
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Indikatorer  Utfall  

UiM åk 2  97 %  

NÄP åk 3 - ma  92 %  

UiM åk 5  83 %  

NÄP åk 6 - ma  88 %  

 

Aktiviteter 
Slutda-
tum 

Beskrivning 

Mattelyftet 2015-06-
26 

Gemensam satsning i kommunen 

Förstelärare i matematik 2015-06-
26 

Arbetar genomgripande på skolan och i mat-
telyftet. 

Mattelyftet 2016-06-
30 

Gemensam satsning i kommunen som vi 
arbetar vidare med. 

Förstelärare i matematik 2016-06-
30 

Arbetar övergripande på skolan. 

Analys grundskola 

Analys av UiM åk 2 och åk 5 

Resultatet för åk 2 förra året var 83% och i år 97%. 

Resultatet för åk 5 förra året var 64% och i år 83%. 

Våra resultat har därmed stigit markant sedan förra läsåret. Förra läsåret fokucerades det väldigt 
mycket på att vi skulle prata matematik. Detta gjorde att vi tappade fokus på den mekaniska matten. 
När vi under detta år fått en bra balans mellan det olika momenten inom matematiken kommer 
dessa resutlat att fortsätta att stiga då kunskapen kommer att höjas. 

Analys av NÄP resultaten/matematik i åk 3 och åk 6 

Åk 3 hade förra året 82% av eleverna som nått kravnivån och i år 92%. Detta är en 10% bättre än 
föregående år. Förra läsåret fokucerades det väldigt mycket på att vi skulle prata matematik. Detta 
gjorde att vi tappade fokus på den mekaniska matten. När vi under detta år fått en bra balans mel-
lan det olika momenten inom matematiken kommer dessa resutlat att fortsätta att stiga då kun-
skapen kommer att höjas. Mattedrillen har gett goda resultat då detta automatiserar lilla plus, stora 
plus, lilla minus, stora minus, multiplikation. 

I åk 6 hade förra året 94% av eleverna nått kravnivån och i år 88%. Eleverna som gick i årskurs 6 
har haft flera olika lärare inom matematiken genom deras hela skolgång. Detta har inte varit bra då 
många elever i åk 6 saknat grundkunskaperna inom matten. I årskurs 6 hade alla elever samma 
lärare i matte. 

Insatser grundskola 

Inför detta läsår fortsätter vi att utöka vår läxhjälp vilket innebär att fler kommer att få stöd i matte. 

För att höja andelen elever med betyget A och för att minska andel elever med betyget F kommer vi 
att ha en förstelärare inom matematik. 

Vi kommer att fortsätta att ha "Spets matte" för de elever som behöver mer utmaning inom mate-
matiken. Detta kommer att erbjudas en gång i veckan för de elever som klarar kravgränsen. 

Nästa läsår kommer vi att ha ett speciallärarteam som kommer att kunna hjälpa fler elever då tea-
met består av 3 st speciallärare, en specialpedagog som leder gruppen och en SVA-lärare. Detta 
team utgår ifrån samma rum och går igenom elevernas behov för att sedan bestämma vem som 
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hjälper till med vilken elev. 

Analys fritidshem 

Under läsåret har fritidspersonalen ordnat med olika aktiviteter som utvecklar det matematiska 
tänkandet och framförallt huvudräkning. Barnen tycker att det är lustfyllt och roligt vilket leder till 
en ökning av den positiva känslan till ämnet matematik. 

Insatser fritidshem 

Det fritidspersonalen främst har satsat på är temarum som affär, konditori och resebyrå. Detta gör 
att barnen har möjlighet att addera priser, skriva ut biljetter och ävenhantera pengar genom betal-
ning av varor och växling av pengar. Bland de äldre barnen har man koncenrerat sig på spel med 
matematiskt tänk. 

  

Till nästa år kommer fritids även att starta en pizzeria där man kan hantera olika pizzadelar (bråk). 

Rektorsområdets mål: 

Fler antal elever som får betyg A i matematik i terminsbetyg vårtermi-

nen åk 6 

 

Indikatorer  Utfall  

Betyg A åk 6 - ma  Nej  

 

Aktiviteter 
Slutda-
tum 

Beskrivning 

Spetsmatte åk 5-6 2015-06-
26 

Extra matte för de elever som behöver extra 
utmaningar. 

Spetsmatte åk 5-6 2016-06-
30 

Extramatte för de elever som behöver extra 
utmaningar. 

Spetsmatte åk 4 2016-06-
30 

Extramatte för de elever som behöver extra 
utmaningar. 

Analys grundskola 

Under läsåret 2014/2015 hade vi 14,8% av eleverna som fick A i matematik. Under förra läsåret var 
det 9,6% av eleverna som fick betyget A. 

Klasserna 14/15 har under alla skolår varit grupper med en stor spridning i förutsättningar. Dessa 
elever har haft väldigt många olika lärare från årskurs 1 till och med årskurs 6. I åk 6 hade alla års-
kurs 6:or en och samma lärare. Dessa elever har fått mindre specialundervisning i matematiken då 
det varit fler elever som varit i behov av specialundervisning i svenska. 

  

Insatser grundskola 

Vi kommer att ha en förstelärare inom matematiken som kommer att satsa på att höja andelen ele-
ver med betyget A. Denna förstelärare kommer även att hålla i "Spets matten", som kommer att 
fokusera på att stimulera de elever som behöver mer utmaningar inom matematiken. Vi kommer i 
år att ha ett speciallärarteam som kommer att hjälpa till med att hitta utmanande matematikuppgif-
ter till eleverna i åk 6. Alla elever i åk 6 kommer i år att ha tillgång till en varsin Ipad, detta kommer 
att underlätta arbetet inom matematiken då många övningar, uppgifter och lektionsundervningar 
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kommer att finnas online. 

Analys fritidshem 

Insatser fritidshem 

Rektorsområdets mål: 

Öka läshastigheten (säkra språkljuden och kopplingen till grafemen) 

åk 3-6 

 

Indikatorer  Utfall  

BravKod åk 1  45 st  

BravKod åk 2  59 st  

BravKod åk 3  51 st  

BravKod åk 4  70 st  

BravKod åk 5  43 st  

 

Aktiviteter 
Slutda-
tum 

Beskrivning 

Lästräna 2ggr/vecka i en sexveckorsperiod för 
de elever som ligger lågt på tester. 

2015-06-
26 

För elever som ligger på röd eller gul nivå på 
BravKod. 

Systematiskt arbete med kopplingen fo-
nem/grafem. 

2016-06-
30 

Lästräna 2ggr/vecka under en sexveckorspe-
riod för de elever som ligger lågt på tester. 
För de elever som ligger på röd eller gul nivå 
på BravKod. 

Analys grundskola 

Bravkod är en förkortning på bra avkodning och är en metod där man via nonsens kombinationer av 
bokstäver tränar avkodning på tid för att öka läshastigheten. Nedan följer en tabell över resultatet i 
jämförelse med föregående år. Svagheten i jämförelsen är att årskurserna inte följs upp så att man 
kan följa samma elever/klasser genom åren. Jämförelsen nedan är förra årets ettor mot förra årets 
osv. 

Årskurs resultat 2015 resultat 2016 

Åk 1 94,7% i år 91,8% 

Åk 2 83,6% i år 77,6% 

Åk 3 88,6% i år 86,4% 

Åk 4 89,5% i år 92,1% 

Åk 5 86,8% i år 91,5% 

I samtliga årskurser utom i åk 2 kvarstår gulmarkering som indikerar att eleverna ligger på en ac-
ceptabel nivå. I årskurs 2 ligger man på en icke acceptabel nivå då denna är rödmarkerad. I årskurs 
4 ser vi en liten ökning och så även i årskurs 5. 

Metoden har fungerat bra och eleverna själva har uttryckt att de känner hur bra träningen fungerar 
och hur mycket bättre deras läsning går. Vi känner att vi har fått ett effektivt sätt att träna läsning 
för att få upp hastigheten samt även ett bra utvärderingsverkyg som fungerar som en bra indikator. 
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Med en säker avkodning ökar också möjligheten till en bättre läsförståelse. 

Insatser grundskola 

Vi kommer att fortsätta den här framgångsrika modellen med Bravkod. Vi kommer dessutom att 
komplettera med att följa upp varje elevs resultat genom åren. Jag tillsammans med speciallärar-
teamet kommer att se över på vilket sätt vi kommer att följa elevernas utveckling, då detta är en 
viktig bit med Bravkod. Vi kommer att försöka skapa mappar där man kan följa 08:orna, 07:orna 
osv. 

Analys fritidshem 

Under läsåret har Klubben, fritidsverksamheten för de äldre barnen, gått till de yngre barnen för att 
läsa högt. Detta för att skapa inspiration till läsning. Från början var det populärt att både lyssna 
och läsa men efterhand har intresset dalat. Det har även varit personal som har läst för barnen när 
Klubbenbarnen inte har velat. Vi kan konstatera att man behöver variera läsningen så att det inte 
blir på samma sätt under hela läsåret. Då tappar vi intresset hos barnen. Val av bok är också en vik-
tig detalj att ta med sig till nästa läsår. 

Insatser fritidshem 

De yngre barnen har under läsåret fått lyssna på de äldre barnen när de läser sagor. Klubbenbarnen 
har själva fått bestämma vilken bok de ska läsa. Efter läsningen har läsarna fått "hänga" kvar på 
fritidsavdelningarna som en liten morot. I börjar var intresset stort för påde lyssnare och läsare men 
efter en tid så har intresset dalat för att sedan finna ut i sanden. till nästa termin så kommer läs-
ningenatt vara mer varierad genom att tex. illustrera något från berättelsen som läses, ljudböcker, 
dramatisering m.m. Då finns det större möjligheter att hålla intresset uppe för läsningen. Det kom-
mer också att vara manlig perosnal som kommer att läsa då vi ser att pojkar ofta saknar intresse för 
läsning. Förhoppningsvis skapar man på detta vis ett ökat intresse för litteratur och läsning. 

Rektorsområdets mål: 

Öka läsförståelsen 

 

Indikatorer  Utfall  

NÄP åk 3 - sv  94 %  

NÄP åk 6 - sv  100 %  

 

Aktiviteter 
Slutda-
tum 

Beskrivning 

En läsande klass 2015-06-
26 

 

ASL åk 1-3 2015-06-
26 

 

Speciallärare ASL 2015-06-
26 

 

Läslyftet 2016-06-
30 

Gemensam satsning i kommunen 

ASL åk 1-3 2016-06-
30 

 

Förstelärare i ASL 2016-06-
30 
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Analys grundskola 

Resultatet visar att en läsande klass tillsammans med ASL och läslyftet har varit givande. Läslyftet 
tog upp vikten av att läsa mycket och att läsa "stafettläsning" högt i grupp. Att skriva sig till läsning 
har också givit goda resultat hos oss då detta har gjort att elever från förskoleklassen lärt sig läsa 
tidigt. Detta kan vara en bidragande orsak till det goda resultat på NÄP åk 3 & 6. Att lärarna betonat 
vikten av läsning under detta år tror jag varit enormt givande. 

Insatser grundskola 

När vi la schemat för 2016/2017 planerade vi in tid för "stafettläsning" 20min varje dag, då detta är 
något som betonats under läslyftet. I år har vi även gått ut med information till all personal att de 
ska ha läsläxa då detta har betonats i forskning av John Hattie och Skolverkets stödmaterial. Där 
betonas just mängdträningen som behövs för att bli en god läsare. 

Analys fritidshem 

Insatser fritidshem 

Rektorsområdets mål: 

Öka läslusten bland eleverna på fritids. 

 

Aktiviteter 
Slutda-
tum 

Beskrivning 

Högläsning 2015-06-
26 

Högläsning från spännande böcker i mindre 
grupper och läsvänliga miljöer. Vi försöker att 
använda  oss av, i första hand, männen som 
arbetar på de olika fritidsverksamheterna 
samt äldre elever från Klubben. 
Anledningen till att vi har valt att först och 
främst låta männen läsa högt är för att för-
söka att öka läsintresset hos pojkar, då vikten 
av att pappor/män läser högt ska, enligt 
forskning, ha positiv påverkan på pojkars 
läsning. 

Högläsning 2016-06-
30 

Elever från åk 3-6 går till de yngre fritidsverk-
samheterna och läser högt för de eleverna. 

Analys grundskola 

Insatser grundskola 

Analys fritidshem 

Under läsåret har Klubben, fritidsverksamheten för de äldre barnen, gått till de yngre barnen för att 
läsa högt. Detta för att skapa inspiration till läsning. Från början var det populärt att både lyssna 
och läsa men efterhand har intresset dalat. Det har även varit personal som har läst för barnen när 
Klubbenbarnen inte har velat. Vi kan konstatera att man behöver variera läsningen så att det inte 
blir på samma sätt under hela läsåret. Då tappar vi intresset hos barnen. Val av bok är också en vik-
tig detalj att ta med sig till nästa läsår. 

Insatser fritidshem 

De yngre barnen har under läsåret fått lyssna på de äldre barnen när de läser sagor. Klubbenbarnen 
har själva fått bestämma vilken bok de ska läsa. Efter läsningen har läsarna fått "hänga" kvar på 
fritidsavdelningarna som en liten morot. I börjar var intresset stort för både lyssnare och läsare men 
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efter en tid så har intresset dalat för att sedan finna ut i sanden. till nästa termin så kommer läs-
ningen att vara mer varierad genom att tex. illustrera något från berättelsen som läses, ljudböcker, 
dramatisering m.m. Då finns det större möjligheter att hålla intresset uppe för läsningen. Det kom-
mer också att vara manlig personal som kommer att läsa då vi ser att pojkar ofta saknar intresse för 
läsning. Förhoppningsvis skapar man på detta vis ett ökat intresse för litteratur och läsning 

Rektorsområdets mål: 

Öka kunskaperna i huvudräkning (fritids) 

 

Aktiviteter 
Slutda-
tum 

Beskrivning 

Leka sig till kunskaper 2015-06-
26 

Fritidsverksamheten riktigtat till de yngre 
åldrarna, F-2, har startat upp affär och rese-
byrå för att genom leken kunna öka kunskap-
erna i huvudräkning. 

Spela sig till kunskaper 2015-06-
26 

Genom mattspel öka kunskaperna i huvud-
räkning riktat till eleverna i de högre årskur-
serna, 3-6. 

Leka sig till kunskap 2016-06-
30 

Inom matematikområdet ska vi inrikta oss på 
barnens huvudräkning och utveckla den. 
Detta kommer att ske genom att i leken träna 
huvudräkning. Det har byggts upp affär, re-
sebyrå och leklådor där man i huvudet kan 
räkna ihop priser. Matematiska spel där hu-
vudräkning ingår kommer att presenteras för 
barnen. 
 
 

Spela sig till kunskap 2016-06-
30 

Matematiska spel där huvudräkning ingår 
kommer att presenteras för barnen. 
 
 

Analys grundskola 

Insatser grundskola 

Analys fritidshem 

Under läsåret har fritidspersonalen ordnat med olika aktiviteter som utvecklar det matematiska 
tänkandet och framförallt huvudräkning. Barnen tycker att det är lustfyllt och roligt vilket leder till 
en ökning av den positiva känslan till ämnet matematik. 

Insatser fritidshem 

Det fritidspersonalen främst har satsat på är temarum som affär, konditori och resebyrå. Detta gör 
att barnen har möjlighet att addera priser, skriva ut biljetter och även hantera pengar genom betal-
ning av varor och växling av pengar. Bland de äldre barnen har man koncentrerat sig på spel med 
matematiskt tänk. 

Till nästa år kommer fritids även att starta en pizzeria där man kan hantera olika pizzadelar (bråk). 
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Elevers ansvar och inflytande      (Lgr 11/16 2.3) 

Analys grundskola 

Följande resultat har framkommit i Våga Visa enkäten när det gäller elevers möjlighet att påverka 
sitt skolarbete: 

F-klassens föräldrar 24% i år 31% föregående år. 

Åk 3 föräldrar 62% i år, förra året gjordes denna undersökning i åk 2. 

Åk 5 föräldrar 46% i år 64% föregående år 

Åk 3 elever 80% jmfr. saknas 

Åk 5 elever 68% i år 77% föregående år 

Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter: 

Åk 5 elever 77% i år 90% föregående år. 

  

Vi gjorde en undersökning bland eleverna i åk 6 angående elevinflytande. Eleverna fick då säga i 
vilket ämne de får vara med och bestämma redovisningssätt, detta är resutlaten: 

Svenska 22 41.5 % 

Matte 17 32.1 % 

Engelska 17 32.1 % 

SO-ämnen 22 41.5 % 

NO-ämnen 27 50.9 % 

Praktisk estetiska ämnen 26.4 % 

Jag får inte vara med och bestämma redovisningssätt 22.6 % 

  

Siffrorna visar på att elevinflytanded sjunker. Detta kan var en bidragande orsakt till att eleverna 
inte känner studiero. I åk 6 sticker NO-ämnet ut där 51% känner att de får vara med och bestämma 
redovisningssätt. 

Insatser grundskola 

I år har vi infört kollegialt lärande var 3:e vecka, var 3:e vecka ha utvecklingsgrupper inom skolans 
alla ämnen och var 3:e vecka husmöten. Detta kommer förhoppningsvis resultera i att lärarna hittar 
nya sätt att nå alla elever på och få dessa att känna sig delaktig i sin utbildning. Vi kommer även att 
ha en förstelärare som kommer att jobba för att föra in alternativa undervisningsmetoder och tema-
tiska arbetsområden. Den lärare som arbetat med åk 6, där eleverna känner att de får vara delaktiga 
när det gäller att bestämma redovisningssätt, kommer att vara sammankallare för en utvecklings-
grupp och således drivande att utveckla elevernas inflytande över fler skolämnen. 

Analys fritidshem 

Läsåret 15/16 har haft samma upplägg som föregående år, storsamlingar. Där har barnen på fritids 
lärt sig att lyssna på andra, rätten till egna åsikter, lärt sig demokrati när man röstar om saker och 
ting och att få inflytande i sin fritidsverksamhet. Det har varit en uppskattad del i barnens demokra-
tiska och ansvarstagande utveckling. Dock har man fått korta av samlingarna då barnen är taggade 
på att leka och aktivera sig. 
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Insatser fritidshem 

I storsamlingar, som alla enheter har, tar man upp frågor om verksamheten, regler och demokra-
tiska värden. Samlingarna har hållits korta för att inte förlora barnens intresse i att delta. I de dag-
liga lekarna tränas ansvar för att vara rädd om våra saker och om varandra. Genom att själva lägga 
upp eftermiddagen får barnen också inflytande i sin verksamhet. 

Barns inflytande      (Lpfö 98/16 2.3) 

Rektorsområdets mål: 

Mål: Att vi ska tydliggöra för barn, och föräldrar, vilket reellt inflytande 

som barnen har i verksamheten. 

 

Aktiviteter 
Slutda-
tum 

Beskrivning 

Vi ska fortsätta med temaarbeten. 2015-06-
26 

 

Vi ska fortsätta med temaarbeten. 2015-06-
30 

 

Vi ska införa barnmöten. 2015-06-
30 

 

Temaarbeten 2016-06-
10 

Att arbeta med temaarbeten i projektform är 
ett bra sätt att ta tillvara barns nyfikenhet 
och drivkraft samt delaktighet och inflytande. 
Genom att använda pedagogisk dokumentat-
ion kan vi mer tydligt se sambandet mellan 
barnens intressen och val av teman.   
All form av dokumentation ger även föräld-
rarna insyn i verksamheten och i sina barns 
inflytande på den. 
 
 

Barnmöten 2016-06-
10 

Vi ska ha regelbundna barnmöten 
 
Där visar vi på sambandet mellan det barnen 
säger/tycker och det vi gör. Val av aktiviteter 
och förändringar i verksamheten ska, till stor 
del, utgå från samtal och intervjuer med 
barnen. Vi behöver bli bättre på att visa att 
det är så. 
 
 

Analys förskola 

När ett temaarbete/projekt har startas upp så har pedagogerna antingen utgått ifrån något intresse 
som de märkt hos barnen eller utgått ifrån vad de tror att barnen kan bli intresse-
rade/roade/fängslade av. Under projektets gång har pedagogerna sedan varit lyhörda för barnens 
idéer och fortsatta intresse. Barnen har själva valt hur delaktiga de velat vara men har uppmuntrat 
varandra så delaktigheten har varit hög. 

En avdelning valde att inte starta något större projekt då de inte kunde upptäcka eller göra barnen 
intresserade av något som de tillsammans kunde utveckla. 
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Pedagogerna har blivit bättre på att ta tillbaka dokumentationen till barnen samt att reflektera över 
den i arbetslagen (gjort den pedagogisk) men många tycker fortfarande att det är ”svårt”. Tiden 
upplevs som en bristvara. Varannan respektive var tredje vecka (olika på de två förskolorna) har 
varje avdelning/arbetslag en timme för gemensam reflektion men anledningen till att detta inte gett 
det resultat vi önskat är att andra saker ofta kommit emellan. 

Förskolorna har haft fler regelbundna barnmöten i år än förra året, även om antalet varierar mellan 
avdelningarna. Man har infört att en pedagog skriver protokoll som sedan gås igenom samt refere-
ras till nästa gång. Pedagogerna har på detta sätt, än mer, tydliggjort sambandet mellan det barnen 
tagit upp på barnmötena och det som sedan genomförts. Vi har också märkt att mötena blir bättre 
om man fokuserar på en fråga. 

Insatser förskola 

Under nästa förskoleår bör vi överväga att ha ett gemensamt tema, per förskola. Vi skulle då kunna 
ha en uppstart där barnen får en uppgift att lösa tillsammans, där pedagogerna spelar upp en liten 
”teater” eller där vi inleder med ett studiebesök. Det gäller att få alla att arbeta med temaarbete och 
om man väljer ett gemensamt tema så är det lättare att inspirera varandra, både barn och pedago-
ger. En utvecklingsidé är också att både starta och avsluta, större, projekt med ett barnmöte. 

Pedagogerna har ett behov av handledning i sin reflektion, någon som hjälper dem att prioritera och 
att hålla fokus. Denna person kan lämpligen vara den pedagogista som kommunen kommer att pro-
jektanställa. 

För fortsatt utveckling inom arbetet med pedagogisk dokumentation kommer vi att delta på föreläs-
ningar samt ha en studiecirkel kring en bok under förskoleåret. 

Skolan och omvärlden      (Lgr 11/16 2.6) 

Analys grundskola 

För att medvetandegöra eleverna om deras framtida möjligheter i såväl arbets-, kultur- och före-
ningslivet bedrivs ett flertal aktiviteter: 

Studie- och yrkesvägledning 

Språkvalsinformation 

Skapande Skola 

Elevens val 

Studiebesök 

Vårdnadshavare som berättar om sina yrken 

Vårdnadshavare som tar emot på sina arbetsplatser 

Skolan tar emot PRAO elever 

Nutidsorientering varje vecka i åk 4-6 

Samtliga aktiviteter ovan har vid utvärdering och analys med personal och elever upplevts som in-
tressanta och har bidragit till att: 

 granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, 

 få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv , 

 få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder 

Insatser grundskola 

Ovan beskrivna arbete ligger fast under nästa läsår. 

Eleverna i åk 6 kommer i år att skapa en egen ö i träslöjden/tekniken. Denna ö kommer att vara ett 
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ämnesövergripande temaarbete där eleverna kommer att få bygga upp ett fungerande samhälle med 
bland annat lagar och regler, ett gemensamt språk, en flagga och en egen religion. Detta arbete 
kommer förhoppningsvis bredda elevernas kunskap om omvärlden. 

Analys fritidshem 

Insatser fritidshem 

Bedömning och betyg      (Lgr 11/16 2.7) 

Analys grundskola 

Skolan arbetar för att varje elev ska utveckla en metakognitiv kompetens 

 så att de kan utveckla ett allt större ansvar för sina studier 

 så att de kan utveckla sin förmåga att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna 

I klassrummen finns utdrag från Lgr 11 mål och delar av kursplanerna anslagna för att tydliggöra för 
eleverna vad som ingår i deras arbetsuppgifter och hur de kommer att bedömas. Dessutom får ele-
verna genom sina utvecklingsplaner möjlighet att själva bedöma sina insatser och dokumentera sin 
inlärningsprocess/framgångsväg. Fler och fler klasser arbetar framgångsrikt med elevledda utveckl-
ingssamtal. 

Lärarna rättar elevernas Nationella prov och UiM tillsammans för att kunna diskutera betyg och 
bedömning. Lärarna rättar inte sina egna elevers prov. Skolan möjliggör tid för detta arbete som ses 
som det viktigaste kompetensutvecklingsarbete som bedrivs. 

Skolan har också deltagit i de kommunövergripande bedömningstillfällena som förvaltningen har 
arrangerat. 

Skolan deltar i både Matematiklyftet och Läslyftet för att kollegialt tillsammans med handledaren 
utveckla sin undervisning och bedömningsförmåga. Vi har haft två stycken speciallärare som har 
haft hand om dessa möten för att få bästa möjliga förutsättning för lärarna. 

Lärarna har en gång i veckan horisontella konferenser för att kunna samplanera undervisningen 
enlig Lgr 11 och för att utveckla undervisnings- och bedömningsförmågan i ett kollegialt lärande. 

Insatser grundskola 

För att utveckla det kollegiala lärandet på Ormstaskolan är kollegialt lärande inlagt var 3:e vecka i 
kalendariet. Vid denna träff ska de samplanera en lektion, prata om vad som gick bra och vad de 
kunde gjort bättre och även filma sina egna lektioner. 

Vi kommer även att ha utvecklingsgrupper detta läsår. Dessa grupper kommer att fokusera på att 
skapa en röd tråd från förskoleklassen upp till årskurs 6 och således utveckla ämnet. 

Detta läsår kommer vi att ha ett speciallärarteam som kommer att utgå ifrån samma rum. Denna 
förändring innebär att speciallärarn får möjligheten att lyfta elevärenden och således hjälpa 
varandra på ett mer effektivt sätt. Detta läsår kommer även en SVA-lärare att ingå i detta special-
lärarteam. Detta kommer att höja resultaten hos de elever med SVA-problematik. 

Övriga mål 
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Sammanfattande analys och insatser 

När vi har gått igenom våra resultat och analyser ser vi att följande områden för grundskolan 
kommer att vara våra mest prioriterade: 

 Trygghet i skolan / elever som upplever sig kränkta av personal 9% - föreläsning och arbete 
kring Salutogent synsätt. 

 Studiero 71% - arbeta enligt handlingsplan med ritualer för att skapa arbetsro. 

 UiM resultaten i åk 5, 64% klarade provet / dessa resultat utgör en stor utmaning inför NÄP 
åk 6, 2016 / prioritera särskilt stöd i matematik under åk 6 och involvera sva i matematik-
undervisningen. 

 Spetsmatte åk 5-6, prioriterat område eftersom vår analys av andelen A betyg i matematik 
inte blivit högre än förra läsåret / spetslärare inom matematik läsåret 16/17. 

 Vi vill prioritera att arbeta mot att involvera eleverna mer i sin egen inlärningsprocess och 
öka deras förmågan att utvärdera sina egna resultat som motivator för bättre resultat dvs. 
ett metakognitivt synsätt. Vi kommer därför att arbeta för att öka andelen elevledda utveckl-
ingssamtal. 

 Skapa röd tråd från förskoleklass upp til årskurs 6 - införa 4st utvecklingsgrupper. 

 Kollegialt lärande var 3:e vecka - möjliggöra det kollegiala lärandet. 

 NÄP åk 3 94% sv - behålla förstelärare i ASL / införa stafettläsning i alla klasser / läsläxa för 
alla elever  

Fritidshemmet 

 Vi har 3 helt nya arbetslag på våra fritidshemsavdelningar. Vi prioritear att arbeta ihop de 
nya arbetslagen utifrån varje enskild medarbetares kompetens och förutsättningar för en 
ökad måluppfyllelse. I år var 100% av eleverna på fritids nöjda med Ormstaskolans fritids-
hem. Detta kommer vi att jobba hårt för att hålla kvar. Vi kommer inför kommande läsår in-
föra årets genusarbete i vår dagliga verksamhet. 

Förskolan 

 Vi upplever, med stöd i analysen, att vår och kommunens speciella satsning på språkutveck-
lande arbete har gett utdelning. Många barn har fått upp ögonen för kopplingen mellan det 
talade och det skrivna språket och mycket nyfikenhet har väckts. På avdelningarna har man 
i allt större utsträckning börjat att komplettera det mer ”traditionella” med sagor i annan 
form, användande av Ipad och projektor/ kanon samt skrivhörnor. Såväl pedagoger som 
barn har utvecklats, tillsammans, och lärt nytt. Därför kommer vi att fortsätta med detta 
verksamhetsmål även nästa förskoleår, för att hålla utveckling igång.Analysen visar dock 
även att vi behöver satsa på vidareutbildning inom IT för våra pedagoger så att Ipad, och 
andra tekniska ”hjälpmedel” blir tillgängliga för alla pedagoger och barn. 

 När det gäller målet att tydliggöra barnens reella inflytande i verksamheten så visar ana-
lysen att alla avdelningar har barnmöten där barnens idéer och inflytande tas tillvara. Vi har 
även blivit bättre på att förtydliga kopplingen mellan det som man kommer överens om på 
mötena och det man sedan gör. 

 Även under temaarbetena har man, i stort, lyckats att ta tillvara barnen tankar och idéer och 
projekten har utvecklats på avdelningarna. 

 När det gäller den pedagogiska dokumentationen så kan vi se att vi är på god väg framåt 
men att vi saknar/inte tar vara på tid till reflektion och att pedagogerna har ett behov av 
handledning för att riktigt lyckas..Kommunen söker efter en pedagogista, som projekttjänst, 
och vi hoppas att vi kan få start-/draghjälp av henom under året då ambitionen att lyckas 
finns hos pedagogerna. I år genomförs även en kommungemensam satsning på pedagogisk 
dokumentation. Genom föreläsningar och en bok som kommer att läsas och diskute-
ras/prövas på förskolorna tror vi att vi ska komma ännu längre i vårt arbete med pedago-
gisk dokumentation. 


