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Elever och organisation 
Verksamheten har omfattat 78 elever fördelade 38 flickor och 40 pojkar. Arbetsenheten för åk              
3-5 inklusive fritidsklubben är en av skolans fyra arbetsenheter. De övriga är förskolan,             
grundskolan åk f-2 och grundskolan åk 6-9. Fritidsklubben bildar en mindre enhet inom åk 3-5               
(55 barn, något färre under våren). 

Personal 
Arbetslaget har bestått av 6 grundskollärare, samt viss undervisning har även skett i praktisk- 
estetiska ämnen av 2 lärare ur arbetslaget för åk 6-9. Det innebär sammantaget att enheten haft 
en personaltäthet på 14,4 elever per lärare (5,4 heltidstj.). Till detta (som inte är inräknad i den 
siffran) har det funnits 2-3 extra resurser i form av elevassistenter och fritidspersonal under 
större delen av skoltiden. 

 
 
Ledning 
Rektor har haft det övergripande ledningsansvaret och är chef för all personal. Samordnare  har 
haft ansvar för drift och daglig ledning i enhetens inre arbete motsvarande 10% av sin 
heltidstjänst. Skolans specialpedagog har ett särskilt ansvar att leda enhetens värdegrunds- 
och likabehandlingsarbete såväl som arbetet med elever i behov av särskilt stöd, att handleda 
personal. 
  
Lokaler 
Varje klass har ett hemrum som även fungerar som ämnesrum med Montessorimaterial och 
lämplig litteratur. Det finns ett rum för fritidshemmets verksamhet och i övrigt sambrukar skolan 
och fritidshemmet lokalerna. Fritidsklubben har sin verksamhet i rummen som även är hemrum 
för åk 3. Det finns ett par grupprum och ett extra ämnesrum att tillgå. För idrott och praktiskt 
estetiska ämnen har skolan specialrum som alla elever på skolan använder.  

 



Gemensamt prioriterade fokusområden för läsåret 
F-tiden 
Att förfina fördjupningstidens upplägg som ger de bästa förutsättningar för 
lärande 
 
Digitalisering 
Att implementera fler digitala resurser och öka kompetensen hos elever och 
lärare 
 
F-tiden 

Arbetet kring detta fokusområde har varit en fortsättning från förra året. Då vi 
fortfarande ser ett mycket stort värde i denna arbetsform, men samtidigt ser 
utvecklingsområden i den, ville vi skruva på ytterligare aspekter för att nå ännu längre. 
En av åtgärderna inför läsåret var av organisatorisk och schematisk karaktär. Vi hade 
erfarit att då en klass varit på annan plats och då två klasser varit kvar på F-tid, blev 
studieron och arbetsmiljön mycket positiv. När två klasser då kunnat sprida ut sig i tre 
klassrum kunde lärarna ge mer tid åt varje elev, hann observera det pågående arbetet 
bättre, individualiserade, stöttade och utmanade på ett mer tillfredsställande sätt. Av 
olika anledningar nådde vi inför läsårsstarten vid bemanning, resursfördelning och 
schemaläggning inte önskeläget, utan tvingades kompromissa.  
 
Analysen ger att detta hade stor inverkan på utfallet, vilket var brister i studieron, 
koncentration och fokuserat arbete mot relevanta mål. En annan slutsats är att de 
elevkategorier vi tidigare sett haft svårt med detta friare arbetssätt, inte heller i och med 
årets förändringar tillfredsställande nådde den grad av koncentration, målmedvetenhet 
och eget ansvar vi strävade efter. Istället innebar dessa elever att de för egen del inte 
tillgodogjorde sig möjligheterna att utvecklas samt medverkade till bristande arbetsro för 
helheten. Parallellt gjorde vi upptäckten vid ett par screeningar att måluppfyllelsen i bl.a. 
läsförståelse var lägre än vi brukar se.  
 
Av dessa anledningar valde vi att inför vårterminen se över ekonomin, prioritera och 
omfördela resurser för att förstärka bemanningen generellt i klasserna. Ett helt nytt 
schema las inför vårterminen där flertalet lektioner dubbelbemannades. Vi valde att 
pausa F-tiden och ersätta den med ordinarie lektioner. Arbetsro och beteenden 
fokuserades och personalen fick nu utökade förutsättningar att hantera situationen, leda 
aktiviteter och undervisning i en god studiemiljö.  



 

 

Digitalisering 

Under hösten installerades fiber vilket innebar bättre bandbredd och förutsättningar för 
att kunna använda flera digitala enheter samtidigt med god prestanda, vilket har 
fungerat mycket bra. Google Classroom används av allt fler lärare och eleverna känner 
sig allt tryggare i användandet. Programmering har varit i fokus, t.ex. med hjälp av 
"Programmera mera" från ur.se, analogt och digitalt, ej alltid via digital enhet, utan för 
att skapa grundläggande förståelse för programmeringsspråket och dess begrepp, 
exempelvis binära språket med ficklampor - tänd och släck. Ytterligare exempel är 
blockprogrammering i samband med matematikundervisningen samt kunskapen om hur 
samhället påverkas och styrs av programmering. 
 
Då vi analyserar vårt nuläge och ser att kunskaper och förmågor på detta område är 
mycket viktiga att utveckla för såväl personal som elever, konstaterar vi att vi behöver 
förstärka vår kompetens såväl ur ett ledar- som användarperspektiv. Vi inrättar därmed 
en förstelärartjänst som innehåller uppdrag att leda och utveckla ITn ytterligare, med 
start aug, 2018.  
 
 
 

Underlag för kartläggning, utvärdering och analys 
Protokoll/minnesanteckningar - Under läsåret har vi har vi haft en stående punkt på alla              
ledningsgruppsmöten och didaktiska konferenser som handlar om enheternas arbete med valda           
förbättringsområden och gemensamt prioriterade mål. 
 
Specialpedagogen har varit med vid konferenser för att  följa upp och kartlägga elevernas 
kunskapsutveckling och det sociala klimatet i fritidsgruppen. Varje vecka görs uppföljningar av 
prioriterade elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling. Samtliga möten protokollförs. 
 
Under våren har följande kartläggning gjorts; 
Egen elevenkät som ställt frågor relevanta för enhetens arbete. Utvärderingsmöte i vanlig 
ordning i slutet av terminen där vi i grupp diskuterat årets arbete och resultat, analyser gjordes 
samt tänkbara utvecklingsområden framtogs.  
 

 



 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 
 
 
Nedan i punktform exempel som ger bilder av årets verksamhet: 
- Värdegrundsarbete på Grupptid (G-tid), samlingar, kamratstödjarmöten och andra 

lektioner. 
- Pedagoger är gruppansvariga för en klass, med särskilt ansvar för klassens klimat. 
- Coachning, inte bara kunskapsmässig utan till stor del social och beteendemässig  

under Handledningstid (H-tid). 
- Elevvårdskonferens varje vecka med specialpedagog, samordnare för  

Frtitidsklubben, och vid behov skolsköterska och rektor. 
- Ordningsregler, även tillgängliga med elever och föräldrar i “Välkommen till …” 
- Fadderskap mellan årskurser. 
- Medvetna placeringar vid arbetsplatser, samlingsmattor, korridor, matplats, i buss och  

bil. 
- Fasta utannonserade rastlekar med rastvärd flera gånger per vecka. 
- Gemensam aktivitetsdag åk f-9, lekar och samarbetsövningar på skolgården. 
 
Vi sätter stort värde i att uppmärksamma och ta tag i konflikter omgående. Den medvetna 
hållningen och höga kompetens personalen besitter, i kombination med många stora hjärtan, 
borgar för effektfulla och engagerade insatser; både förebyggande dels i grupp, dels individuellt 
enligt ovan, men även när något har gått snett mellan elever. Vår gemensamma uppfattning, 
som styrks av elevernas bild i vårens elevenkät visar att eleverna trivs mycket bra på KMS, de 
har kompisar att vara med. Förekomsten av mobbning är mycket låg, och det har vi vårt 
medvetna arbete i enlighet med Likabehandlingsplanen att tacka för. Däremot har vi ett visst 
mått av kränkande beteende; verbala uttryck, gester och beteenden. Vi ser att detta är en 
spegling av hur man ofta uttrycker och beter sig i elevernas värld; på nätet, i serier och på 
sociala medier.  Detta är möjligen en av orsakerna, men oavsett varför, behöver vi fortsätta att 
arbeta med detta område kommande läsår; se över hur vi kan tydliggöra detta i 
Likabehandlingsplanen, välja metoder utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet, 
fortsätta pröva och utvärdera.  
Skolfotbollsregler har satt sig och gjort att klimatet blivit bättre, de passar varandra bättre, högre 
delaktighet i spelet, fler elever vill spela fotboll, såväl när matchen körs som “tjejerna mot 
killarna”. Även 5:ornas match mot lärarna; bra passningsspel, alla får vara med - en effekt av 
skolfotbollsreglerna? Skolfotbollsreglerna tydliga för eleverna, även konsekvenserna. Populär 
lek ‘catch the flag’ positiv för hela klassen som är med och spelar tillsammans.  
 



Sammanfattningsvis är tänkbara utvecklingsområden att fokusera nästa läsår: 
- se över marknades tillgängliga material och metoder för att på ett än mer framgångsrikt sätt 
arbeta med värdegrund.  
 
 
 
 
2.2 KUNSKAPER 
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 
utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och 
lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. 
 
 
Nedan i punktform exempel som ger bilder av årets verksamhet: 
 
- undervisningen fördelad i huvudsak på ämneslektioner, Fördjupningstid (F-tid) under  

hösten, temaveckor och Elevens val, 
 

- H-tid, en frivillig stund och en extra möjlighet för eleverna att gå till det ämnesrum  
och den lärare man har behov av; fortsätta med arbete som igångsatts under lektioner, 
få hjälp med läxa, få individuellt stöd av ämneslärare med ytterligare förklaringar och 
handledning, arbete med egna mål överenskomna under utvecklingssamtal, arbeta 
utifrån formativa kommentarer för vidare utveckling, osv, 

 
- ofta frihet för eleverna i åk 4 och 5 att välja form att redovisa, ett flertal analoga 

presentationstekniker samt olika digitala hjälpmedel, 
 

- möjlighet till individualisering och fördjupning i ämnen under ämneslektioner och 
fördjupningstid, 
 

- coachskapet fokuserar att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och får insikt 
om och använder hela sin förmåga,  
 

- delad ambition i arbetslaget att eleverna ska utveckla trygghet att stå inför en grupp 
och prata, redovisa, utnyttja digitala hjälpmedel, 
 

- ämnesövergripande teman, t.ex.:  
“Rädda ägget” (teknik, svenska, no, matte, bild), 
“Forntiden” (so, bild, svenska), 
“Båtar som drivs av en propeller” (tk, no, svenska), 
“Världsreligionerna” (sv, rel, bild),  
 



- studieresor och lägerskolor med anknytning och tillämpning av ämnet historia, no och 
teknik samt Värdegrund, 
 

- besök på Vetenskapsfestivalen, 
 
- kultur och uppstart av utvecklande teman med fokus på livsfrågor genom konsert- och  

teaterbesök. 
 
  
Exempel från lärarnas egna beskrivningar och analyser 
 
 
Jag har använt mig av en variant av EPA-modellen igen (EPGAE), enskilt, par, grupp, 
alla,enskilt. Det går ut på att man ställer ett antal frågor eller påståenden och sedan låter 
eleverna skriva ner enskilt först. De får då egentid för att fundera i sin egen takt. Därefter får de 
sitta två och två och därmed delge varandra sina synpunkter och svar på frågorna. Min variant 
har sedan inneburit att jag låtit eleverna sitta gruppvis om fyra eller fem för att sedan lyfta de 
frågor som jag skrivit upp. Näst sist har jag sedan tagit upp frågorna i helklass och skrivit ned 
detta på tavlan och sist har eleverna fått sammanfatta enskilt igen. Detta har skapat en bra 
förståelse för det vi gått igenom utan att de tyckt det blivit tjatigt.  
 
 
Jag har under terminen arbetat med läsprojektet “Pojken och Tigern. Jag har använt mig av 
boksamtal för att utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig och att öka läsförståelsen. 
Under samtalen har eleverna fått möjlighet att associerat väldigt mycket till sina egna 
upplevelser, tankar och känslor. 
Jag har märkt att boksamtal leder fram till en förbättring av läsförståelsen och ger ett ökat 
läsintresse hos eleverna. Jag har också sett att eleverna genom samtal utvecklar sin 
kommunikativa och analytiska förmåga. 
 
Jag försöker ta till vara elevernas lust och motivation till att lära sig. Genom att eleverna blir 
sedda och lyssnade på skapas det en vi-känsla som leder till respekt och arbetsglädje.  
 
Eftersom jag möttes av en lätt förvirrad skara med många olika upplevelser bakom sig kändes 
rutiner som metod nummer ett; Eng: glosor, stycke till samma dag varje vecka med 
belönings-märken för dem som förbättrar sig själva -uppskattat! 
Sv: veckans ord enligt ovan med såväl stavning som förståelse som förhörs varje vecka. 
Kände en stolthet när jag märkte att alla förbättrade sig storartat i både engelsk och svensk 
stavning. 
I skrivning i svenska kände jag mig stolt att jag fick igång alla med inspiration i sina berättelser, 
referat och argumenterande texter, då jag gav flera olika typer av uppgifter att välja mellan i 
varje övning t.ex i mitt Astrid lindgren-häfte. Känner att här på KMS finns så många härliga 
elever med så otroligt olika förutsättningar så det var viktigt att låta alla blomma genom sitt eget 



val av uppgift. 
 
 
 
Vi har bl.a. följt UR:s serie “Programmera mera” för åk 3 (10 tv-program) och sedan gjort ett 
antal olika övningar som föreslås i lärarhandledningen (maskinkod med ficklampor, skrivit saga 
m hj a kod, sorterat tonboxar och delar av en berättelse, följt kommandon och villkor med 
papper på golvet, skapat dans med loopar, skrivit och tolkat koder, funderat över var det finns 
programmerade saker, diskuterat självkörande bilar och etik, spelat kort med if-satser…). 
Eleverna tyckte det var roligt och det som var extra bra var att alla kunde delta oavsett 
förkunskaper i att hantera dator (ingen dator användes). Det finns även korta lärarprogram som 
fokuserar på övningarna man kan göra i klassrummet. 
Vi har också deltagit i”Hour of code” i december och tränade att programmera i bl.a. Scratch.  
I slutet av vt testade vi att programmera i Scratch igen, nu utifrån ett kommande läromedel som 
testas. 
I båda dessa aktiviteter kunde eleverna gå framåt i sin egen takt och “erfarna” hjälpte de mer 
“oerfarna” vidare, vilket jag tycker gynnar samhörigheten och hjälpsamheten i klassen, samt 
stärker dem i att vi är alla olika och duktiga på olika saker.  
Sammantaget har vi redan jobbat en hel del med det som blir obligatoriskt i matte och teknik fr o 
m lå 18-19! 

 
Vi har jobbat målmedvetet med att träna olika former av problemlösning (textuppgifter), mest i 
matten men även i no/tk. Jag har valt ut olika typer av problemlösning som eleverna har fått 
arbeta med under lektioner och ibland som läxa. Uppgifterna har ibland varit lika för alla och 
ibland i ett par olika svårighetsgrader (för att utmana även de duktigare problemlösarna). 
Uppgifterna har valts så de representerar och fokuserar olika moment av själva 
problemlösandet t.ex. att läsa och fundera på vad som är viktig och oviktig info, att lösa 
uppgiften på olika sätt t.ex. med hjälp av att rita, göra en tabell, göra en ekvation…, välja 
räknesätt, att redovisa HUR man löser uppgiften skriftligt och tydligt (rita, använda matematiska 
siffror och symboler, ord, tabell), att skriva svar med hel mening och enhet, att fundera på 
rimlighet o.s.v. 
Vi har även gjort skriftliga och muntliga övningar där vi tränat oss i att motivera “odd man out” 
t.ex. 4 bilder: vilka 3 passar ihop och vilken passar inte in, motivera! 
Denna typ av uppgift kom sedan som muntligt prov i NP matte!!! 
Vi har även arbetat mer med sannolikhet och kombinatorik än jag gjort tidigare. Även dessa 2 
områden kom på NP matte!  
 
 
 
På studiedagarna i vår har vi som lärare i ämnesgrupper f-9 träffats för att utvärdera 
måluppfyllelsen ur ett helhetsperspektiv, på individ- och gruppnivå genom systemet; vad våra 
eleverna lyckas bra med, vad vi kan fokusera för att ge dem ännu bättre förutsättningar. Detta 
har uppskattats och vi ser ett stort utbyte mellan lärare i olika årskurser, olika stadier. Vi har 



ägnat oss åt sambedömning och t.ex. rättning av varandras nationella prov, samt analyserade 
utifrån dessa resultat och provens innehåll behövd och önskad fortsättning i 
undervisningsupplägg, både ‘neråt och uppåt’ i årskurserna. Ett mycket uppskattat upplägg då 
bedömningsdilemman och kvalitativa nivåer lyfts och värderas, vilket ger en tryggare situation 
för bedömande lärare och en rättssäkrare betygsättning. Då vi på liknande sätt förra året 
analyserade och delade information likt denna mellan stadier, ser vi att detta varit positivt för vår 
‘gröna’ tråd och ökad kvalitet i undervisningen under året, och kommer fortsätta med detta. Se 
även resultat nationella prov åk 3 nedan under 2.7. 
 
Under året har screening gjorts på läsförståelse vilket visat lägre resultat än önskat. Då detta 
undersökts vidare ger analysen att läsintresset hos flertalet elever är lågt, och att vi behöver öka 
detta samt arbeta mer med hur man läser vissa texter för att enklare ta dem till sig.  
 
 
Utvecklingsområden att fokusera nästa läsår: 

- digitalisering och programmering enl. skolverkets föreskrifter, hur bäst implementera och 
tillämpa främst i matematik, no och teknik, samt svenska och so. 

- läsningen, deltagande i statliga utvecklingsprogrammet Läslyftet.  
 
 

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 
elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del 
i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 
 
 
Nedan i punktform exempel som ger bilder av årets verksamhet: 
 
- arbetsområden med stor valfrihet att gå olika vägar beroende på intresse och behov, 
 
- val av litteratur för att vara både vardagsnära och lockande för flickor och pojkar, 
 
- läraren ger ordet istället för att den som räcker upp handen får ordet, 
 
- främja klassklimatet så att de tysta lockas fram att våga prata, 
 
- pedagoger gör frekventa utvärderingar med hjälp av t.ex. Three stars and a wish, tumme 
upp/ned, 
 
- klassråd, elevråd och demokratiska beslut i verksamheten 
 



Elevrådet har drivits av en lärare som tillsammans med elevrådsrepresentanterna utgjort årets 
elevråd. Frågor som kommit upp från elever och klassråd har behandlats, skollednings och 
kontor & service har skrivit in svar på frågor i protokollet, vissa frågor har gått tillbaka till 
klasserna på vidare ‘remiss’, innan beslut tas. Många önskemål och behov har kunnat tas om 
hand med kort varsel av kontor och service.  
 

Stort inflytande över innehåll och arbetssätt under t.ex. F-tid, även tillvägagångssätt i under 
ämnenslektionerna avseende redovisningsmetod.  
 
 
Sammanfattningsvis är tänkbara utvecklingsområden att fokusera nästa läsår: 

- Elevrådet, Stora Ekbacken-elevernas möjlighet till delaktighet, formerna hur detta ännu 
bättre kan ske.  

 

2.4 SKOLA OCH HEM 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de 
bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
 
 
Nedan i punktform exempel som ger bilder av årets verksamhet: 
 
- överlämning när byte av coach sker, 
- ett arbetslag som varje vecka har elevkonferens (1-2 ggr) där situationer lyfts, 
- förebyggande samtal med föräldrar och elever hålls, 
- flera coacher har särskild kontakt med vårdnadshavare utifrån IUP och sociala, 
beteendemässiga mål, 
- lärplattform innehåller Planeringar för arbetsområde  för transparens gällande elevens 
kunskapsmässiga utveckling, samt IUP och uppföljning av densamma med coachsamtal som 
dokumenteras, 
- liten skola, alla känner alla, många möjligheter till informella samtal, 
- vid behov lyfts socialt från utvecklingssamtalet, till ett eget möte, så att utvecklingssamtalet får 
fokusera det kunskapsmässiga, och nästa samtal det sociala och beteendemässiga, 
- föräldramöten, föreningsstämma, föräldrar i styrelsen, 
- kompetensbanken (föräldrar som föreläsare, undervisare och expertis att konsultera), 
- föräldrar involverade i studieresor, klassresor, bidrar med arbete för insamling av medel. 
 
Föräldramöten hålls två gånger årligen där skolans kvalitetsarbete kommuniceras tillsammans 
med övrigt innehåll på föräldramöten. Information om skolans verksamhet, aktiviteter, 
arbetsområden, mål, bedömning mm, tar föräldrarna del av via egen inloggning till SchoolSoft. 



KMS-bladet mailas samt läggs ut på SchoolSoft tillsammans med aktuella nyheter och 
information. Ett fönster in i verksamheten har delats via Educreation; ett sätt att enkelt 
sammanföra foton från aktiviteter och lärsituationer med en speakerröst som berättar. Coachen 
har en samordnande funktion för elevens utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. 
Beroende på behov och förutsättningar sker kommunikationen via SchoolSoft, mail, 
telefonsamtal och möten. 
 
Våra föräldrar är mycket nöjda med den information man får från skolan och kommunikationen 
med personalen. Som ett exempel på det säger närmast samtliga svarande föräldrar i åk 5 på 
påståendena “Personalen på skolan tar hänsyn till mina åsikter” och “Jag får info om vad som 
händer på skolan” att det “Stämmer helt och hållet”.  
 
Ett sätt som våra föräldrar är verkligen delaktiga i, är den möjlighet vi har vi Kompetensbanken 
att dra nytta av deras kompetenser och erfarenheter, samt deras nuvarande arbetsplatser. 
Detta läsår har vi inte i denna enhet utnyttjat denna möjlighet fullt så mycket vi skulle önska, 
vilket kan ökas till nästa läsår - att ha med vid planering av kommande arbetsområden.  
 
 
Sammanfattningsvis är tänkbara utvecklingsområden att fokusera nästa läsår: 
- Kompetensbanken, enkelt att kontakta föräldrarna i den aktuella klassen, microföreläsningar 
av föräldrar, extra motiverade till att delta i sitt eget barns klass, 
- Fönster in i verksamheten, utvärdera formerna för och söka enkelt, tidseffektivt och samtidigt 
innehållsrikt verktyg.  
 
 
 
 
 
2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje 
elevs mångsidiga utveckling och lärande. 
 
Nedan i punktform exempel som ger bilder av årets verksamhet: 
 
- en handlingsplan för “åk 5 blir åk 6” under vårterminen med ett antal besök på  
Skogsbacken åk 6-9, fadderverksamhet mellan åk 7 och åk 5 mm,  
- informationsmöte för eller mail till föräldrar i maj månad, om vad som väntar i nästa stadie, 
- överlämnandekonferens f-klass och åk 1, åk 5 och åk 6, kunskapsmässigt och socialt, 
- ämneskonferenser F-9, för en röd tråd från unga till äldre elever (se ovan), 
- APT all personal samlade mot gemensamt mål, 
- samverkansgrupper efter behov t.ex. skolmåltid, bibliotek, utemiljö, 
- samverkansmöten kontinuerligt med fackliga ombud och rektor, 



- lärarrummet, korridoren, kaffemaskinen, med många informella möten, 
- specialpedagog väl informerad och för vidare information, 
- aktivitetsdag, över åldersgränserna f-9, 
- under vårterminen provades ett system att slussa in elever från åk 2 till Klubben. 
 
Handlingsplan för rutiner vid stadieövergångar finns formulerad, t.ex. fadderskap mellan åk 5 
och åk 6, med diverse aktiviteter och förberedelser. Även de nya eleverna som skulle börja till 
hösten, var med. Även under lunchen så åt eleverna ihop (8:or och 9or på PRAO, gott om plats 
i Gläntan) Detta år kommunicerades och sjösattes detta på ett bra sätt via Samordnarna. 
Skolgemensamma aktiviteter i F-9 perspektiv genomförs varje läsår. 
 
Sammanfattningsvis är tänkbara utvecklingsområden att fokusera nästa läsår: 
- överlämnandekonferens åk 2 till arbetslaget i åk 3-5, kunskapsmässigt och socialt, uppföljning 
en bit in på höstterminen, 
- en bra start för åk 3 i den nya enheten, de nya lärarna träffar eleverna i slutet på 2:an, en hel 
del grupptid första veckan på höstterminen för att lära känna och skapa trygghet, sätta rutiner 
m.m. 
 
 
2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN  
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja 
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med 
arbetslivet och närsamhället i övrigt. 
 
En av våra förstelärare har haft i uppdrag att ur ett f-9 perspektiv, kartlägga och föreslå struktur 
och upplägg för hur vår verksamhet ser och kan se ut gällande SYV-arbetet. Här syns hur vi 
redan tidigt ger våra yngre barn inblick i och uppmaning att tänka kring sig själv och egna 
intressen och förmågor gentemot vår omvärld och näringsliv. Detta arbete löper vidare. Vi 
diskuterar även som en del i detta, ett projekt som genomförts med goda resultat på annan 
skola, hur vi kan ge våra elever en breddad syn på olika gymnasielinjer och yrkeskategorier för 
att motverka alltför stereotypa val - att ge eleverna bättre chanser att göra egna val grundande i 
självinsikt, egna förutsättningar och drömmar. Vårt påbörjade arbete med UF ligger i linje med 
detta. 
 
Det finns en policy för skolresor, studieresor och klassresor. De traditionsenliga studieresorna till 
Ekehagens forntidsby, fästningen på Marstrand och Gränna med Visingsö, John Bauer mm, är 
mycket uppskattade och givande. Vi tar del av den årliga vetenskapsfestivalens utbud av 
aktiviteter och tar chansen då erbjudanden om aktiviteter utanför skolan ges. 
Vi deltar årligen i Chalmers teknikprojekt “Rädda ägget”. 
 
Se även ovan 2.4 ang. Komptensbanken. 



 
Sammanfattningsvis är tänkbara utvecklingsområden att fokusera nästa läsår: 
- SYV ur ett f-9 perspektiv; att fortsätta följa upp och utveckla i åk 3-5. 
 
 

 

2.7 BEDÖMNING OCH BETYG 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som 
finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav 
för olika betygssteg. 
 
Inför utvecklingssamtalen i åk 3 använder vi oss av Skolverkets rekommenderade mall som 
innehåller de tre nivåerna “Otillräckliga kunskaper”, “Godtagbara kunskaper” och “Mer än 
godtagbara kunskaper”. En markering i en av dessa, samt en kommentar kring målen i ämnet, 
låg till grund för utvecklingssamtalet. I åk 4 och 5 använde vi oss av ämnesmatrisen på 
SchoolSoft och framåtsyftande kommentar.  
 
Som delvis beskrivits tidigare under Kunskaper 2.2 har vi arbetat med Bedömning för lärande, 
allra tydligast i åk 5. Det är en helhet som innefattar allt från tolkning av läroplan, till hur 
undervisningen läggs upp, hur den faller ut, i vilken grad eleverna utvecklas mot målen, formativ 
bedömning och kommentarer till eleverna i ämnesmatrisen på SchoolSoft, och åtgärder i 
undervisningen samt möjlighet för eleven utifrån det. 
 
Nedan följer i punktform exempel som ytterligare ger bilder av årets verksamhet: 
 
- Bedömning för lärande, med formativa kommentarer, 
- Få syn på elevernas lärande, t.ex. självbedömning, diagnoser, muntliga redovisningar i stor 
och mindre grupp, “three stars and a wish”, 
- Information på lärplattform, t.ex. Planeringar för arbetsområde, formativa kommentarer, 
- Coachande förhållningssätt med IUP, utvecklingssamtal, uppföljningssamtal och coachsamtal, 
formulering av ‘smarta’ mål. 
 
 
 
Statistik 
Även årets resultat är goda på båda nationella proven i Matematik och Svenska åk 3, 
innehållande alla dess delprov. I matematik når de allra flesta elever kravnivån på alla nio 
delprov, vilket är mycket bra. På tre av nio delprov når samtliga elever kravnivån, på på två av 
delproven är det som mest tre resp. fyra elever som inte når, på övriga delprov är det endast två 
eller tre elever som inte når kravnivån. Endast två elever saknar tillräcklig nivå på mer än ett av 



nio delprov. Extra anpassningar alternativt åtgärdsprogram med stödåtgärder för dessa finns. 
Sammantaget är detta ett fantastiskt resultat, redan i årskurs 3; eleverna vid dessa tillfällen visar 
godtagbara kunskaper på 212 av 225 delprov i matematik. 
 
I svenska visar eleverna även här på goda resultat, något lägre än de för matematiken. Provet 
består av åtta delprov och med undantag av på ett av delproven, når alla elever kravnivån 
förutom en till tre elever per delprov. På ett ett av delproven är det sju elever som ej når 
kravnivån. Fyra elever når ej kravnivån på två delprov och fyra når ej på tre delprov. 
Anpassningar och åtgärdsprogram med stödåtgärder finns. Sammantaget innebär detta att 
eleverna vid dessa tillfällen visar godtagbara kunskaper på 177 av 200 delprov i svenska.  
 
Vi ser att det arbete vi har gjort i ämnesgrupper då vi analyserat kopplingen mellan undervisning 
och måluppfyllelse, samt vidtagit aktiva stödåtgärder såväl på gruppnivå, i mindre grupper som 
individuellt, inte har givit bättre resultat detta år (se ovan under 2.2). Det vi ser i samband med 
vårens prov, använder vi oss av inför kommande läsårs upplägg, för att ytterligare höja vår 
kvalitet. Sittningarna i ämnesgrupper då nationella prov varit en av utgångspunkterna har givit 
breddade och fördjupade kunskaper och medvetenhet men läsåret 2018 - 2019 deltar skolan i 
statliga Läslyftet för att höja läsintresset och öka kunskaperna generellt i svenska. 
 
Då jämförelse görs mellan resultaten på nationella prov i åk 3 och åk 6 för samma klass tre år 
senare, syns även i år för nuvarande åk 6 likasom tidigare år, att elever som inte uppvisade 
kunskaper på lägsta kravnivå på samtliga delprov i åk 3, tre år senare når såväl provbetyget E 
som D, med något undantag, tidigare år ända upp till B på nationella provet i åk 6. Detta i såväl 
matematik som i svenska. Dessa elevers så kallade kunskapsluckor fylls alltså igen och mer 
därtill under åren i åk 4-6. Mer om resultat i åk 6 finns att läsa i verksamhetsberättelsen för 
Skogsbacken, årskurs 6-9.  
 
Gällande övriga ämnen och årskurser i åk 3-5 kan vi konstatera att vi med vår verksamhet 
lyckas få våra elever att nå kunskaper på godtabar eller mer än godtagbar nivå i de allra flesta 
fall. Endast ett fåtal elever bedöms ha otillräckliga kunskaper i något ämne, och i de fallen finns 
åtgärder för det enl. ovan. Vi tror att all personals höga engagemang, behörighet och 
kompetens tillsammans med en god miljö och organisation samt delaktiga och angelägna 
föräldrar gör detta möjligt.  
 
 
Sensommaren 2018 
Magnus Blennerud 
Rektor 


