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Organisation och ansvarsfördelning  

Enheten för kontor & service har i uppdrag att utföra arbetsuppgifter kring administration, 
ekonomi, skolmåltid, IT, fastighet, service och skolbibliotek. Enheten är huvudmannens och 
skolchefens redskap för att erbjuda förutsättningar för att bedriva undervisning och barnomsorg 
enligt lag och med god kvalitet.  
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Ledning, uppdrag och ansvar 

 
Ledning 
Skolchefen har ledningsansvar och är ansvarig inför myndigheter och styrelse. Varje vecka hålls 
en konferens för varje grupp med syfte att  dokumentera, leda och samordna de olika 
verksamheterna.  
 
Skolchefen ansvarar för att skolmiljön såväl inomhus som utomhus utformas på ett funktionellt, 
pedagogiskt, estetiskt och ekonomiskt hållbart sätt samt att rutiner upprättas för skötsel och drift 
av skolverksamheten. 
 
Ekonomi 
Ekonomen medverkar under ledning av styrelse och skolchef i Kms ekonomiska styrning. I 
arbetsuppgifterna ingår bla att hantera kommunala och statliga bidrag, fakturering, uppföljning 
av budget, rapportering, avtal och bokföring. 
 
Administration 
Administratören ansvarar för administration kring barn- och elever, familjer och personal, 
rapportering av statistik till myndigheter, hemsida och Schoolsoft.  IT- administratörerna och 
skolsekreteraren utför även en del administrativa uppgifter. 
 
IT 
It-tjänstemannen ansvarar för att skolans it-park, servrar, nätverk, backuper och viktiga 
uppdateringar sköts tillfredsställande och kontinuerligt samt för att skolans datorer 
servas/repareras samt för att skapa och/eller administrera skolans olika digitala system såsom 
Schoolsoft och Mina sidor.  I uppdraget ligger även att utbilda och ge annan service till övrig 
personal och elever.  
 
KMS rektor leder och samordnar skolans arbete mot ökad digitalisering. 
 
Service 
Skolsekreteraren ansvarar för service till elever, föräldrar och personal, vikarieanskaffning, 
närvarokontroll, ledighetsansökningar, inkommande samtal, registrerar omsorgstider, 
kaffeautomaten, ordning och reda i personalrummet mm  
 
Skolvärden arbetar som bibliotekarie i skolbiblioteket, håller rent och finns tillgänglig i 
matsalen/samlingssalen, håller ordning i förråd och kopieringsrum, deltar i viss omsorg och 
rastaktiviteter och ger annan service till övrig  elever och personal. 
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Skolmåltid 
Skolmåltidspersonalen lagar 380 luncher per skoldag, förbereder ca 200 mellanmål till förskola 
och skolbarnsomsorg samt frukost till förskolan. Vi har två heltidsanställda kockar varav en 
ägnar största delen av sin tjänst till vår omfattande tillagning av dietmat. 
 
KMS har ett eget tillagningskök och hanterar allt kring skolmåltiden på plats. Maten serveras i 
vårt bufférum och äts i vår matsal. Förskolebarnen äter på sina enheter. Maten levereras dit i 
matvagnar direkt från köket.  
 
Vi strävar efter att servera måltider där råvaror är valda med största omsorg. Vi försöker främja 
närproducerade, ekologiska och framförallt färska råvaror, och i möjligaste mån undvika 
halvfabrikat.  

Fastighet 

 
Skolchef, skolsekreterare och vaktmästare samordnar och tillser att allt som har med fastighet, 
inne-och utemiljö och vaktmästeri att göra planeras och åtgärdas. Varje vecka sker planering 
och uppföljning i denna grupp. 
 
Skolchefen leder arbetet, sköter kontakter med fastighetsägare, styrelse och externa 
leverantörer.  Administratören sköter avtal och kontakt med städbolaget. Skolsekreteraren gör 
felanmälan, sköter dokumentation, gör inköp och administrerar aktiviteterna. 
 
Vaktmästaren ansvarar för att okulärbesiktningar av verksamhetens lokaler genomförs 
regelbundet, att utföra det som behöver åtgärdas inne och ute, att eventuella brister ur 
arbetsmiljö/brandsäkerhetsanseende rapporteras, post- och pakethantering, skolbilen, är 
trafikvakt mm. 
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Administration och ekonomi 

 

Lägesbeskrivning Hur är läget just nu? 

 

Nytt lönesystem 
Den nya administrativa omorganisationen förra läsåret har nu satt sig och de nya rollerna och 
ansvarsområdena fungerar och löper på bra! 
Ledningsgruppen nästa läsår är en person mindre i och med att Lisbeth E-Malm går i pension. 
Beslut har under året tagits att vi skall effektivisera HR funktionen på KMS. 
KMS har investerat i ett nytt lön-, tidrapportering-, personal- och lönerevisionssystem för att 
implementeras under läsåret 2019/2020 med start under sommaren. 
Då systemen är så komplexa kommer utbildning och igångsättande av de olika systemen ske i 
olika etapper. 
IT administrationen har stärkts i och med att vi arbetar närmare och mer direkt med varandra. 

 
Planerade förbättringsåtgärder under läsåret har varit 

 

Rutinbackup 
Få delvis inblick i varandras arbetsuppgifter i händelse av frånvaro/ledighet för att inte göra 
enheten så sårbar. 
 

VISMA LÖN 
Vi fortsätter arbetet med att få igång den digitala månadsrapporteringen. Här bygger det på att 
Leverantören löser synkroniseringsproblematiken. 
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Mina Sidor 
Denna sida skapades i första hand för att bygga upp en kompetensbank för föräldrar, vad man 
som förälder är intresserad av att bidra med, dels för föreningen i olika arbetsgrupper, dels inom 
verksamheten gällande t.ex. studiebesök, Prao, delta i undervisningen. På denna nya plattform 
skulle vårdnadshavare och även nyanställd personal även kunna få information om hur KMS 
hanterar känsliga personuppgifter enligt den nya GDPR lagen. Här ger man också som förälder 
sitt samtycke till foto och filmning. Vi skall arbeta vidare på dessa funktioner vilka kommer att 
underlätta och förbättra rutinerna i samband med intagningar av nya barn/elever samt vid 
nyrekryteringar av personal. 
 
IT-administrationen 
Se över och förtydliga rutiner/dokumentation kring elev/personal förändringar. 
 
Administrativa rutiner för specialkost  
Vi skall se över våra rutiner för hur vi hanterar behovet av specialkost för våra elever och 
personal. 

 

Resultat Vad har vi uppnått i förhållande till våra mål? 

 
VISMA LÖN 
Vi har under året beslutat att byta Lön- och HR-system helt och hållet och lämnar därmed 
Visma Lön under nästa läsår. Hogia blir vår nya leverantör. 

Mina Sidor 
Under året har fler och fler funktioner i Mina sidor börjat fungera på bättre sätt. Utmaningen att 
skapa tidseffektiva rutiner för uppdatering av de olika uppgifterna samt nya användare, t.ex. via 
export och import från SchoolSoft och externa excelldokument, har varit i fokus. Även behovet 
att fylla Kompetensbanken med fler vårdnadshavare samt användare.  
 
IT-administrationen 
Dokumenten har utvecklats och rutinerna har utökats. Elevhanteringen fortsätter som i fjol men i 
och med det nya HR systemet kommer alla uppgifter om personal att säkras upp ytterligare och 
följa lagen om GDPR. 
Vi kommer att kunna släppa på flera aktuella rutiner för att övergå i ett och samma system där 
säker certifiering krävs för inloggning. 

 
Administrativa rutiner för specialkost  
Vi har likt andra skolor fler och fler elever med behov eller önskemål om specialkost och 
behöver hitta bättre fungerande metoder.  
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Förbättringsåtgärder Vad ska vi göra eller inte göra för att bli bättre 

2019/2020? 

Lön och HR 
Implementering av de nya systemen för säkrare, effektivare hantering av löner, HR-processer.  

Mina Sidor 
Pröva nya grepp för att få in fler på Mina sidor, att samtycket fylls i av samtliga, att 
Kompetensbanken fylls på av flera.  
 
IT-administrationen 
Anpassa den nya Hogia-miljön för tidsbesparande hantering, åtkomst och uppföljning.  

Administrativa rutiner för specialkost  
Vi kommer inför nästa läsår ta ställning till hur vi förhåller oss till förändringar och då gällande 
rutiner för Kungsbacka kommunala skolor.  

 

 

 

IT enheten  

Lägesbeskrivning Hur är läget just nu? 

Chromebooks 
Överlappningen med Chromebooks/Air Mac fortsätter. 
Vi upplever att de äldre eleverna fortfarande föredrar 
Mac:arna men tror att det minskar efter hand. 
Satsningen på att utöka med fler klassuppsättningar 
har varit mkt positivt.  Behov inför -19/20 finns av 
ytterligare en klassuppsättning då det uppstått många 
krockar och brist på tillgång under innevarande läsår.  

Chromebooksen har fungerat mycket bra och när det gäller Macarna kanske det är dags att 
byta batterier på dessa snart. I nuläget håller batterierna tillräckligt väl.  
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Internet 
Hastigheten och bandbredden på internet har upplevts tillräcklig med nuvarande 
bredbandsabonnemang och fiberanslutning.  

 

Programmering 
Undervisningen i programmering  har utfallit bra då Lego Mindstorm, Microbit och Bee bot och 
Bluebot används på 6-9 samt F-2. Där har IT enheten varit mycket aktiv med att ge 
pedagogerna support. 

 

Eleverna har idag tillgång till: 

● 17 datorer som används för Minecraft for Education 
● 120 Chromebooks 
● 29 MacBook Air 
● 76 elev- iPads (66) 
● Bee bots, bluebots, hourofcode 
● Micro bit, Raspberry Pi, blockprogrammering i Scratch 
● Lego Mindstorm robotar 
● Analog programmering 

 

 

Personalen har idag tillgång till: 

● 61 st MacBook 

 

Administrationen använder: 

På KMS finns en server som reparerats under sommaren och börjar uppnå viss ålder. Inom inte 
alltför lång tid behöver denna bytas ut. Back-up lösning ses över och molntjänst önskas.  

 

Övrig utrustning  

● 5 st kopiatorer / skrivare, samt 1 st skrivare 
● 3d skrivare  
● 2 st dokumentkamera 
● 18 projektorer, 17 dukar, 15 set högtalare 
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Utökad It-park 
Vi har nu även en projektor i “Tysta rummet” längst ner på Ekbacken. Ytterligare uppsättning 
chromebooks till Skogsbacken planeras till läsåret -19/20, samt iPads till Stora Ekbacken.  

 

Ny Hemsida 
Nya Hemsidan förnyas kontinuerligt. Nyheter i år är att utvalda filmer läggs ut på förstasidan 
under nyhetsflödet. Det kan vara filmer på händelser eller rekryteringsfilmer. 

 

Mina Sidor 
Mina sidor har utökats med fler sökord, tillägg utifrån nya organisationen med KMS Academy, 
Klassföräldrar och Event, Arbetsgrupper och Klassföräldrar listas.Mer info ovan under rubriken 
Administration.  

 

Digitala läromedel 
Skolan använder en rad olika digitala resurser varav Gleerups är den största och mest 
heltäckande över flera ämnen och årskurser. Användningen av Google Classroom har ökat och 
lärare och elever känner sig mer och mer trygga med verktyget. Google Drive används mer och 
mer, speciellt på Ekbacken. 

 

Planerade förbättringsåtgärder under läsåret har varit; 

Mina sidor 
Kan utvecklas ytterligare med t.ex. registerutdrag, fler sökmöjligheter, säkrare inloggning 
(bankID) 
 
GDPR 
Samordna och utbilda personalen i våra rutiner .  
Slutföra arbetet med Rutin- och dokumentationsförteckning på KMS 
 
IT-utrustning 
Tillverkning eller inköp av en laddningsstation för iPads/iPhones som är låst och fastmonterad 
på anvisad plats.  
 
IT-Administraton  
Tydligare och säkrare rutiner vid intagningar av barn/elever samt vid rekrytering av personal. 
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Resultat Vad har vi uppnått i förhållande till våra mål? 

Mina sidor 
Kan utvecklas ytterligare med t.ex. registerutdrag, fler sökmöjligheter, säkrare inloggning 
(bankID) 

- Via Wordpress är det möjligt att få ut registerutdrag om en vårdnadshavare frågar kring 
vilken information som finns lagrad inom ramen för Mina sidor.  

 
- Sökmöjligheter, följande är sökbart på Mina sidor; 

Kategorier; 
Kategorier 
Frågor 
Personer 
Arbetsgrupp  

Alla som sagt Nej till samtycke (ej vårdnadshavare) 
Alla som ej fyllt i samtycke (endast admin)  
Alla vårdnadshavare som ej fyllt i samtycke  (endast admin) 
Alla vårdnadshavare som ej fyllt i kompetensbank men fyllt i samtycke  (endast admin) 
All personal som ej fyllt i samtycke  (endast admin) 
Klassföräldrar och Arbetsgrupper 

 
- Bank ID - undersöks vidare  

 
GDPR 
Samordna och utbilda personalen i våra rutiner .  

- delvis åtgärdat, arbetet fortsätter  
- Registerutdrag, möjligt på Mina sidor, kvarstår på smidigt sätt via SchoolSoft och ev 

Filemaker? Hittills verkar det inte finnas något enkelt eller bra sätt att skriva ut varken i 
från Schoolsoft eller Filemaker. 
 

Slutföra arbetet med Rutin- och dokumentationsförteckning på KMS. 
 
IT-utrustning 
Tillverkning eller inköp av en laddningsstation för iPads/iPhones som är låst och fastmonterad 
på anvisad plats.  

- Behovet har ej visat sig så stort - vi har valt att avvakta med detta.  
 
IT-Administration  
Tydligare och säkrare rutiner vid intagningar av barn/elever samt vid rekrytering av personal. 

- Hogia HR-system kommer sjösättas under hösten 2019. 
- uppdaterad serverlösning inkl. back-up.  
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Analys och värdering Vad ser vi att det beror på 

 
IT-Administration  
Tydligare och säkrare rutiner vid intagningar av barn/elever samt vid rekrytering av personal. 

- Hogia HR-system kommer sjösättas under hösten 2019.  
- Vi ser att kombinationen av GDPR och vikten av en tillförlitlig HR-process, allt ifrån 

on-boarding till off-boarding, hanteras med minimerade risker för misstag är oerhört 
viktig. Därmed prioriterar vi ekonomiska resurser för att höja kvaliteten på de 
administrativa resurser som möjliggör en effektiv och säker hantering av dokumentation 
samt för att uppnå de synergieffekter Hogia HR och Hogia Lön tillsammans innebär. 

- Vi ser att vi har kompetens i personalgruppen och viljan att pröva. 
- Vi tycker att vi har utvecklat skolans it-miljö samt fortsatt stärka vår digitala kompetens. 

 

Förbättringsåtgärder IT, 2019-2020 
Vad ska vi göra eller inte göra för att bli bättre? 
 

● Introduktion SchoolSoft och Google Drive och Classroom för ny personal 
berätta mera hur vi tänker, att det kan bli ännu bättre och svara mot behovet, 
t.ex. genom veckovis bestämda tider enl. nya personalens individuella scheman, gärna 
sammanslagna om möjligt, möjlighet även under Sofia Steiners kommande drop-in 
it-stuga “Drop-IT”.  

● Kollegialt lärande för att dela tips om hur vi kan arbeta med våra digitala verktyg. 
● Utveckla arbetet med podd och film 
● Förskolan ska arbeta med datalogiskt tänkande.  
● Utöka tillgången på digitala verktyg. 
● Schoolsoft: 

- Överge Novaschem för Schoolsofts nya Schemaläggningsfunktion? 
- Köpa Schoolsofts nya funktion för och integration med Classroom? 
- Schoolsoft kommer med stora och övergripande förbättringar av hela systemet till 
hösten 2019 

● Översyn av alla molntjänster vi har i undervisningen för lättare hantering av 
IT-avdelningen samt ge denna admin-roll för samtliga? 

● Översyn av säkerhetsrummet på Skogsbacken 
- Rutinen vid utlämning av datorer, låsning av säk.dörren 

● Översyn av hela vårt IT-system av Computime alt. Hans f.d. kolleger 
● Införa en begränsninga på kmsfree för Ekbacken? 
● Utbildning av personal i Google Drive? 

 
 

-  
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Skolbiblioteket   

 

Lägesbeskrivning Hur är läget just nu? 

 

Under läsåret har biblioteket varit bemannat av en skolvärd som funnits i närheten större delen 
av dagen. Hon har stort intresse och fallenhet för arbetet trots att hon inte är utbildad 
bibliotekarie. 

Gruppen om ca 20 elever som föregående läsår var flitiga besökare och lånade många böcker 
har blivit ca 100. Det kommer elever från alla årskurser f-9, flest från åk 3-5. Föregående läsår 
var det ett fåtal från åk 6-9 men detta läsår är det ungefär hälften av eleverna i varje klass jämnt 
fördelat på pojkar och flickor.  

Samtliga elever i åk f-3 har introducerats i biblioteket.  

KMS “bibliotekarie” har varit aktiv i KMS skolutvecklingsgrupp med uppdrag att utveckla och 
kvalitetssäkra biblioteksverksamheten har haft möten någon gång i månaden. Gruppen har 
representanter från alla enheter.  

Detta läsår har gruppens mål varit att “nå ut med biblioteket till fler och fronta miljön.” Detta har 
skett genom att öka marknadsföringen av biblioteket. Exempel är att eleverna bidragit med 
dikter, stjärnönskningar och andra små skrifter som lockat fler att komma och stanna i 
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biblioteket för att läsa på väggen, Årskurs 8 har gjort en som presenterar nya boktitlar. Filmen 
visades för alla äldre elever på Världsboksdagen vilket har gjort att det är en ständig kö för att 
låna just de böckerna.  

 

 

 

Gruppen har satsat på att köpa in fler ungdomsböcker efter elevernas önskemål, vilket fallit väl 
ut.  Årskurs 3-5 har arbetat med Edward Tulanes fantastiska resa och kommer att ha utställning 
sista skolveckan.  

 
Firandet av Världsboksdagen har lagts till på  skolans lista över årliga traditioner. Tanken är 
satsa på att släppa filmer om de nya boksläppen samt köpa in och presentera nya titlar den 
dagen. Här följer en film elever gjort till Världsboksdagen för att presentera nyinköpta böcker. 
 

 720p.MOV 

 
Biblioteksplanen har följts, utvärderats och förändrats efter hand. 
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Planerade förbättringsåtgärder under året har varit; 

Förstärka arbetet med att biblioteket ska vara en lugn oas för elever som har behov av en 
sådan under skoldagen. rätt elever ska komma 
 
Sätta rutiner för introduktionen av skolbiblioteket i år 1.  
 
Informera alla pedagoger och elever om hur man lånar i biblioteket.  
 
Sätta upp en lathund för utlåning i biblioteket.  
 
Lära eleverna från år 3 att låna böckerna själva är. 
 
 
Resultat Vad har vi uppnått i förhållande till våra mål? Analys och värdering 

Vad ser vi att det beror på? 

Förstärka arbetet med att biblioteket ska vara en lugn oas för elever som har behov av en 
sådan under skoldagen.  
 

Utvärdering visar att vi inte uppnått detta mål på ett tillfredställande sätt.  

Under skoldagen är det främst de äldre eleverna som kommer vid raster, fritt arbete och andra 
tider då de inte måste vara i klassrummen. Oftast är det elever som kommer för att slippa de 
vuxnas ögon och inte är hanterar friheten att arbeta utanför klassrummet vilket innebär att det 
lätt blir hög ljudnivå i biblioteket. Musiksalen ligger nära och  musikeleverna kommer gärna till 
biblioteket för att grupparbeta. Det fungerar inte utan även detta resulterar i hög ljudnivå.  

Under lunchrasten kommer elever som söker en egen hörna och som  inte är stora nog att 
skaffa sig egen hörna på Skogsbacken. Även de kommer av fel anledning.  

På eftermiddagarna efter skoltid däremot har vi uppnått målet. Då kommer elever ( mest flickor) 
som vill sitta i lugn och ro och läsa.  

Anledningen till att det blivit på detta sätt är troligen otydligt mandat hos skolvärden och 
otydlighet i direktiv och konsekvenser till eleverna. 

 
Sätta rutiner för introduktionen av skolbiblioteket i åk 1.  Informera alla pedagoger och elever 
om hur man lånar i biblioteket.  Sätta upp en lathund för utlåning i biblioteket.  Lära eleverna 
från år 3 att låna böckerna själva är. 
 
Vi har satt en rutin för årskurs ett, eleverna kommer i smågrupper och träffar biblioteksansvarig 
under första terminen. 
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Det har även gjorts en skriftlig manual för hur man lånar i biblioteket. Denna  finns i biblioteket 
och på under Dokument och riktlinjer på Google Drive så att alla kan ta del av den.  

KMS en skolutvecklingsgrupp med uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra 
biblioteksverksamheten har haft möten någon gång i månaden. Gruppen har representanter 
från alla enheter.  Följande skriver de i sin utvärdering för läsåret; 

“Målet var att nå ut med biblioteket till fler och fronta miljön. Vi har marknadsfört biblioteket mer 
detta år. Dels har vi satt upp dikter från Skogsbacken och Ekbacken på “projektväggen”, dels 
har en film gjorts av år 8 som presenterar nya boktitlar. Filmen visades på Världsboksdagen. 
Satsat på att köpa in fler ungdomsböcker. Bäst när eleverna gör det själva. Ekbacken har 
arbetat med Edward Tulanes fantastiska resa och kommer att ha utställning sista skolveckan.  
 
Världsboksdagen. Vi satsar på att släppa filmer om de nya boksläppen och kan köpa in nya 
titlar.  
 
Vi skall undersöka streaming av ljudböcker nästa år? Vad säger forskningen?  
 
Önskemål till nästa läsår  

● att ha en representant från Stora Bärbacken. 
● att få en summa varje år till inköp av ny litteratur i samband med 

världsboksdagen 
● vi vill lyfta presentationen av böcker elev till elev 
● ta reda på vad forskningen säger om ljudböcker, ska vi satsa? 
● kan vi använda oss av monitorn till att visuellt presentera böcker, locka till mer 

läsande” 
 
 
 
Förbättringsåtgärder Vad ska vi göra eller inte göra för att bli bättre? 

 
Vi ska fortsätta att arbeta enligt devisen “från uppehållsrum till lugn oas” genom att under 
rektors ledning formulera, delge och följa upp rutiner och regler i skolbiblioteket.  
 
Vi skall undersöka om vi ska satsa mer på ljudböcker framöver genom att kartlägga 
tillgängligheten och se på vilken vetenskaplig grund ett sådant beslut ska vila?  
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Skolmåltiden   

Lägesbeskrivning Hur är läget just nu? 

I dagsläget består skolmåltidspersonalen av 3 
personer (2,65 tjänster) varav ett köksbiträde som tar 
hand om disken och salladsbaren, en dietkock samt 
en köksmästare. Under vissa tider under dagen har 
köket även hjälp av en skolvärdinna. Hon är 
behjälplig med förberedelser och framdukning av 
mellanmålet och service i matsalen under 
lunchtimmarna. 
 
Köksbiträdet  tar hand om  salladsbaren, 
knäckebrödsbordet och disken från köket och 
matsalen. Dietkocken tar hand om alla barns och 

personalens specialkost och stöttar upp köksmästaren vid behov. Köksmästaren tar hand om 
övrig mat samt inköp och planering av matsedel. 
 
Något som är uppskattat på KMS är firandet av våra traditioner. Skolmåltiden bidrar med 
julbord, påskbord, midsommarbuffe´och Nobelmiddag.  
 
Vi har startat ett instagramkonto som i dagsläget har ca 220 användare, även externa följare. 
Kontot har blivit uppskattat av många och har gett skolmåltidsverksamheten en energikick. 
 
Eleverna äter generellt bra till lunch och mellanmål och det är inte lika ofta skolmaten finns med 
på Elevrådets agenda som för några år sedan. 
 
Under året har vi bytt till några leverantörer som ligger nära och som ger än bättre kvalitet för 
pengarna. 
 
Vi håller fortsatt den budget vi fått oss tilldelat. 
 
 
Planerade förbättringsåtgärder under året har varit; 

Specialkosten 
 
Vi ska fortsätta med att säkra rutinerna kring specialkosten så att de fungerar bra i ett 
tidspressat kök. Detta gör vi för att vi fortfarande är i behov av att säkra rutinerna så att de 
fungerar lika bra vid personals frånvaro eller vid nyanställning av personal i kök såväl som ute 
på enheterna. 
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Vi ska jobba på att få bättre koll och struktur över de som är i behov av specialkost. Vi ska 
uppdatera  nuvarande listor, skärpa och förtydliga rutinerna kring ansökan om specialkost. 
 
Matsedeln 
 
Vi ska införa fler nya  rätter med fokus på vegetariskt. Detta för att vi ser att många av våra 
elever väljer ensidigt från salladsbuffén och kan vara skeptiska till grönsaksrätter. Detta vill vi 
ändra på genom att alltid erbjuda flera roliga salladsblandningar på salladsbordet. Vi ska 
introducera blandningarna på ett smakfullt och roligt sätt för att väcka intresse hos barnen. 
Samtidigt finns önskemål om fler tillagade vegetariska rätter. Detta ska vi tillmötesgå. 
 
Vi har fått önskemål från elever och pedagoger om att öka variationen av mellanmålet. Vi ska 
därför, om möjligt, erbjuda varmt mellanmål en dag i veckan. Vi ska även se till att det varje 
gång serveras grönsaker eller frukt som en del av mellanmålet. 
 
Vi har konstaterat att önskeveckor är populära och efterlängtade. Det är många grupper och 
klasser på KMS som vill vara med och önska och erfarenheten visar att det  under 
önskeveckorna blir ungefär likadana matsedlar. Det betyder att det blir svårare att leva upp till 
Livsmedelsverkets råd om en varierad kost. På grund av detta ska vi inte ha hela önskeveckor 
utan ha en önskedag då och då.  
 
 

Resultat. Vad har vi uppnått i förhållande till våra mål? Analys och värdering 

Vad ser vi att det beror på? 

 

Specialkosten  
Vi har sett över rutinerna vid tillredningen och serveringen tex skriver vi nu på matvagnarna till  
förskolan vilka specialkoster som ska vara med och vilka är har packats med varje dag.  
 
Vi har uppdaterat våra rutiner inför beslut om specialkost genom att begära in läkarintyg som 
styrker behovet. Detta ska ses över/förnyas varje skolstart.  
 
I dagsläget har vi ca 60 barn/elever/vuxna med behov av specialkost. 20 har laktos- och 
mjölkproteinintoleranta samt glutenintolerans och resterande  har önskekost pga medicinering, 
citronsyra, frukt mm. Vår nya rutin har minskat godtyckligheten vi tidigare upplevt.  
 
Matsedeln 
Vi har utökat med nya salladsblandningar och även med mer varma grönsaker. Allt vi gjort har 
varit uppskattat. Däremot har vi inte serverat så mycket vegetariska huvudrätter som tanken var 
från början. Detta beror på att vi ser att eleverna äter mindre vid vegetariska alternativ och det 
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blir en konflikt för oss när vi ser att eleverna inte blir tillräckligt mätta. Detta i kombination med 
att  möjligheten finns för alla att äta vegetariskt av den rikligare salladsbuffén har gjort att vi inte 
nått målet om fler vegetariska rätter fullt ut.  
 
Mellanmålet 
Vi har varierat mellanmålet lite mer och serverat några varma mål men utan systematik. Att vi 
inte nått målet beror främst på tidsbrist och personalbyte som har gjort att mellanmålet inte 
prioriterats. 
 
Önskedag för alla årskurser. 
Önskeedag istället för önskevecka har fallit väl ut, då det oftast önskas mindre näringsrik mat 
då.  
 
 
Förbättringsåtgärder Vad ska vi göra eller inte göra för att bli bättre 

2019-2020? 

Vi ska arbeta för att få föräldrarna att följa rutinerna för sjukanmälan vid specialkost bättre. 
 
Vi ska utöka verksamheten på Instagramkontot med filmer och andra inslag. 
 
Vi har problem med att eleverna tar för stora portioner som sedan slängs. De planerar sin måltid 
dåligt av olika anledningar. Detta medför att vi slänger för mycket mat. Därför är målet att 
minska svinnet av den anledningen, gärna en nollvision där ingen mat kastas.  
 
Vi ser även att porslin går sönder oftare än tidigare. 
 
Åtgärder ska vidtas genom undervisningen generellt och tas upp i samband med No litter day. 
Vi ska även öka kontrollen från matvärdarna och öka bemanningen vid avdukningen. 
 
 
Vi ska se över verksamheten utifrån ett klimatperspektiv hållbarhetsperspektiv samtidigt som att 
vi ska klara ekonomin. 
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Fastighet 

 

Lägesbeskrivning. Hur är läget just nu? 

 
Vårt vaktmästeri är bemannat måndag-torsdag kl 6.30-15.30, fredag kl 6.30-13.00. 

Varje morgon görs en morgonrond runt skolan för att se över alla utrymmen. Lampor tänds och 
dörrar ställs upp. Under den kalla perioden kontrolleras värmen i klassrummen så att det är ok 
temperatur. Mindre åtgärder i lektionssalar utförs innan verksamheten startar. 

Vårt delade dokument, felanmälan/riskanmälan ses över dagligen och följs upp på våra 
veckomöten. Där stämmer vi även av våra pågående projekt och vad som ska planeras 
framöver. Dessa möten ger oss en bra överblick av vad som händer i och runt våra lokaler. 

Vi har fortsatt regelbundna möten med vår hyresvärd. 

Fastighet är en händelsestyrd verksamhet. Utöver tidigare beslutade förbättringsåtgärder har vi; 

 

- Nya hurtsar till korridor på Lilla Ekbacken. 
- Akustikplattor till rum i behov på Lilla och Stora Bärbacken. 
- Linjemålning av nya hagar, kingrutor, hundrarutor m.m på vår skolgård. 
- Ny grill/samlingsplats har anlagts vid dammen. 

 

Planerade förbättringsåtgärder under året har varit; 

- Fyra nya avdelningar på Stora Bärbacken är nu igång, samt nya entréer på vår bakgård 
med ny plattsättning. 

- Utbyte och ombyggnad av ventilationsanläggningar i samtliga hus. I samband med 
ventilationsarbetet har vi även utökat våra lokaler med ett halvklassrum på Lilla 
Ekbacken. 

- Den nya entrétrappan har försetts med en portal, och planteringar har gjorts i slänten. 
- Dränering och omläggning av ny gräsmatta på vår innergård har utförts, samt breddning 

av nya plattor längs gångarna runt om. 
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Resultat. Vad har vi uppnått i förhållande till våra mål? 

Vi har lyckats genomföra de mål som var satta för året, vad gäller upprustning av både invändig 
och utvändig miljö. 
 
Vi har en bra kommunikation med vår hyresvärd, och följer gränsdragningslistan. . 
Detta har medfört att vi noga valt ut de hantverkare vi vill anlita, och inte gått via hyresvärden 
alltid, då detta ofta medfört extra påslag i kostnaden. 
 

Analys och värdering. Vad ser vi att det beror på? 

Vikten av våra veckomöten har även visat sig detta år. Vi dokumenterar allt som har med vår 
fastighet att göra och vi kan lätt följa upp. 
 
 

Förbättringsåtgärder 2019-2020 Vad ska vi göra eller inte göra för att bli 

bättre? 

 

Då vi till hösten drar ner vårt vaktmästeri från 100% till 60% kommer vi att strukturera arbetet 
ännu bättre. Inköp planeras väl, och vi ska påminna våra anställda att skriva in önskemål och 
felanmälan i vårt delade dokument, och upplysa dem om vikten av detta. 
Inte bara för att underlätta arbetet för vår vaktmästare, utan även att dokumentationen är viktig 
för att kunna följa upp väl. 
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Planerade projekt inför kommande läsår är; 

- Vändslinga vid den nedre parkeringen. 
- Utbyte av hyllor, skåp och hurtsar i klassrummen på Lilla och Stora Ekbacken. 
- Akustikplattor till Lilla och Stora Ekbacken. 
- Nya stolar till Skogsbacken. 
- Ny ljudisolerad dörr till klassrum 5 på Skogsbacken. 
- Hållbarhetsperspektiv 

 
Vi ska upprätta en lathund för vaktmästeriets alla delar. Bla larmrutiner, elcentraler, viktiga 
kontakter m.m 
 
 

 

 
 
 

2019 -06- 15 
Kontor & Service genom Lisbeth E-Malm 
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