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SKA-område 2
Kunskaper, bedömning och betyg
SL 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen, Lgr11, 2.2 Kunskaper samt Lgr11, 2.7
Bedömning och betyg
I det följande redovisas de olika grundskolorna resultat och analyser på de tre ovanstående målsättningarna. I
slutet av dokumentet finns också den kommungemensamma mall som skolorna har utgått från i sitt analysarbete.
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MÅL 1 - ALLA BARN/ELEVER OCH ALL PERSONAL SKA HA L ÄRMILJÖER SOM
STIMULERAR KUNSKAPSUTVECKLING OCH HÄLSA
CENTRALSKOLAN ÅK 4-6
All personal arbetar med att skapa lärmiljöer som stimulerar kunskapsutveckling och hälsa på olika sätt. Nedan
följer några exempel:
Användandet av digitala verktyg har ökat, framförallt hos våra lässvaga elever, för att främja deras
kunskapsutveckling. Idrottsläraren har under flera år använt sig av iPad när hen ger feedback till elever vid simoch dansundervisning. Digitala läromedel används i större utsträckning i undervisningen t. ex. använder vi oss
av olika websidor för att visa filmklipp, glosor. eu, lyricstraining, elevspel.se, readtheory, kimstudios, studi.se.
Arbete i mindre grupper i slöjd och HKK har gett positiva resultat, läraren har haft mer tid att resonera med
eleverna, eleverna har fått möjlighet att visa sina kunskaper på ett bättre sätt, tid till att hjälpa de elever som haft
behov av mer stöd har funnits. Mindre grupper har även möjliggjort ett kooperativt arbetssätt, allt detta har lett
till högre måluppfyllelse och högre betyg. Arbetsmiljön har även påverkats positivt, då det blivit en lägre ljudnivå
och lärarnas uppfattning är att det är mindre stressigt.
Pulshöjande aktiviteter och en attraktiv utemiljö har varit en del i vårt arbete med hälsofrämjande aktiviteter.
Pulspassens syfte har varit att öka elevernas koncentration. Lärarna har även överfört pulspassens färger till
”Fokus och Energi-färger” i klassrummet, detta för att öka elevens fokus och medvetenhet. Att eleven jobbar
utifrån sig själv, fokuserar på uppgiften och bidrar till studiero, både på individnivå och på gruppnivå. Arbetet med
en attraktiv utemiljö har resulterat i en välorganiserad rastbod innehållande redskap för utelek, samt att vi köpt
in ”uteleksaker” mål, flyttat bollplank, målat hagar och tänkt skolgårdsmiljön i rum. Elevrådet har varit mycket
aktiv i detta arbete.
Vi utvärderar kontinuerligt våra läromedel utifrån att vi vill ha läromedel som utmanar och där vi har möjlighet
att individualisera och nivåanpassa.
Ett formativt arbetssätt har under många år genomsyrat vår undervisning på olika sätt. Formativ bedömning
sker fortlöpande i arbetet med eleverna t.ex. med hjälp av whiteboardtavlor, utvecklande frågor, EPA, eleverna
är lärresurser till varandra, exit tickets, kamratbedömning. Undervisningen i engelskan använder sig av förtest
och eftertest, vilket man även infört i matematikundervisningen i vissa årskurser.
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt/Kooperativt lärande har varit ett fokusområde under
läsåret 19/20. Lärarna har under året arbetat för att utveckla sin undervisning utifrån detta förhållningssätt. Under
vårterminen har det dock varit i mindre omfattning i och med Covid- 19. I kooperativt lärande struktureras
undervisningen genom samarbete, där positivt ömsesidigt beroende, personligt ansvar, lika delaktighet och
stödjande interaktion, samarbetsfärdigheter, återkoppling och reflektion betonas.
Under läsåret har vi ökat vårt samarbete med skolbiblioteket, vilket bidragit till en ökad läslust. Samarbetet har
bestått av t.ex. läsgrupper, biblioteksraster, tipsrundor, inspirerande boktips till eleverna och lärare.
Ett nära samarbete med elevhälsans olika professioner har varit en framgångsfaktor, då vi tillsammans har
kartlagt behov och gett riktade insatser. De forum vi använt oss av är elevhälsoteamets veckovisa möten samt
informationsträffar, gruppkonferenser enligt modellen ”Elevhälsomötet” med tillhörande uppföljning samt
Trygghetsteamets kontinuerliga träffar.
I vår alternativa lärmiljö Skeppet har elever som varit i behov särskilt stöd arbetat, samt att det funnit möjlighet
till tillfälliga insatser, vid t. ex. långtidsfrånvaro och sjukdom. Undervisningen i Skeppet har i huvudsak varit
begränsad till kärnämnena.
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FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
-

Inspirera eleverna till läsning
Arbeta med elevernas ansvar, uthållighet och motivation
Arbeta med elevernas finmotoriska färdigheter hand/penna
Utveckla vårt kooperativa arbetssätt
Prioritera ämneslagsträffar

GUNNARNS SKOLA ÅK F-6
Utifrån behovet hos varje enskild elev har olika anpassningar och stöd applicerats för att öka måluppfyllelsen.
Exempel kan vara extra enskilda instruktioner, digitala hjälpmedel, tillfällig enskild undervisning och stöd av
specialpedagog. Det arbetas också med medvetandegörande hos de äldre eleverna om kunskapskraven.
Vi utgår från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, genom att bl.a. anpassa
individuellt arbetsmaterial och ge mer lärarstöttning till elever i behov.
Vi stärker elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, genom att bl.a. lägga fokus på elevernas
framsteg istället för misslyckanden, samt tydliggöra målen så att eleverna själva har möjlighet att analysera,
reflektera över och förbättra sina insatser.
Vi ger utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel genom att bl.a. dramatisera
eller filmatisera vissa moment i utbildningen. Skapande har fått stort utrymme i vår undervisning, t.ex.
stenåldersbyar och rymdfarkoster av olika material.
Vi stimulerar, handleder och ger extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter, bl.a. via
datorer och plattor från skoldatateket, digitala läromedel och Inläsningstjänst.
Vi samverkar med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, genom att ha ämnesövergripande projekt, vi
bedriver tematiskt samarbete mellan fritidshemmet och de yngre åldrarna, och de äldre eleverna har haft
högläsning för förskoleklassen.
Ett sätt att öka möjligheterna till entreprenöriellt lärande för eleverna är vårt samarbete med Parkskolan kring
temat odling. Detta är också ett exempel på utökat tematiskt arbete över åldersgränserna. Vi vill att våra elever
ska träna på att starta projekt och redovisa genomförandet och resultaten av dessa.
Större delen av undervisningen är lärarledd i klassrummet, med inslag av undervisning utomhus. Vi använder oss
av flera olika tekniker i undervisningen, grupparbeten, epa, enskilt arbete, dramatiseringar, skapande etc. Vi gör
tydliga kopplingar till kursplanerna. Eftersom vi är en B-formskola sker stor del av undervisningen med
sociokulturella inslag där eleverna lär av varandra över åldersgrupperna.
Rektors verksamhetsbesök med kort uppföljning bidrar till utveckling av undervisningen.
PARKSKOLAN ÅK F-3
I förskoleklass har eleverna getts möjlighet att pröva samt utveckla de förmågor som de skall tillägna sig,
framförallt i leken. Även detta läsår har eleverna fått utmaningar genom de olika lekmiljöer de har varit med och
byggt upp, efter intresse och önskemål. Förskoleklassen språkutvecklande arbetssätt bygger på rim och ramsor,
sånger, bokstavsarbete, bokstavsljud och boksamtal. Under läsåret har man använt läromedlet Livet i
Bokstavlandet som i huvudsak bygger på ljudningsmetoden.
Arbetet med digitalisering har utökats då avdelningarna nu har tillgång till projektorer så de kan visa
värdegrundsfilmer, filmer om kroppen m.m. samt att QR-koder har börjat användas i lek och undervisning. I
undervisningen har lärplattor och datorer använts så att barnen kunnat prova enkel programmering, skriva i
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Word samt träna matematik och svenska genom apparna Vector, Letterschool, Quiver m.m. Under läsåret har
eleverna fotograferat med digitalkamera och lärplattor. Bilderna har de fått lägga in i ett worddokument samt
skriva texter till bilderna.
Parkskolans lärare har under läsåret 2019/2020, genom kooperativt förhållningsätt, främjat gruppkänslan i de olika
årskurserna samt ökat många elevers självförtroende genom att de, utifrån sina förutsättningar, får lyckas
tillsammans med andra. Det kooperativa förhållningssättet stöttar även eleverna i deras språk- och
kunskapsutveckling, då det kooperativa arbetet bygger på kommunikation, samarbete och kunskapsdelning, vilket
i slutändan ger kunskapsökning. För att eleverna ska få förståelse för sina styrkor men även sina
utvecklingsområden, arbetar lärarna med formativ bedömning i undervisningen. För att utöka kompetensen i
kooperativt lärande har lärarlaget i åk 1–3 varje månad testat en ny struktur i sina klasser.
Som ett led i digitaliseringen av vårt bibliotek har tillgängligheten och utlåningsgraden ökat i vilket lett till ökad
läslust hos våra elever. Runt om i skolan och ute på skolgården finns tillgängliga läsmiljöer. I klasserna jobbar vi
aktivt med olika läsförståelsestrategier utifrån olika slags litteratur.
Under hela läsåret har vi arbetat med att öka personalens kompetens gällande smartboardanvändning och andra
digitala verktyg.
När det gäller lärmiljöer har vi på grund av ”coronakrisen” tvingats förändra våra lärmiljöer. Några av
förändringarna kan komma att kvarstå medan vissa kan återgå till tidigare, detta har lett till en utökad flexibilitet
hos lärare och elever. Specialläraren har börjat bygga upp ett lager av hjälpmedel till eleverna. Det kan vara taktila
verktyg, timstockar, skärmar, sittdynor m.m. Vi har även köpt in sittdynor till alla elevers stolar. Lärarna i åk 1–
3 har gått SPSMs (Specialpedagogiska skolmyndigheten) NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer) utbildning
vilken har bestått av omfattade självstudier, föreläsningar, grupparbeten och presentationer där fokus bland annat
varit på tillgängliga lärmiljöer för barn i behov av särskilt stöd som även gynnar samtliga elever. Även
fritidspersonalen har gått denna utbildning.
Arbetslaget för åk 1 har under läsåret genomgått ytterligare en utbildning i SPSM’s regi med fokus på NPF och
tillgängliga lärmiljöer. Åk 1 har arbetat med SPSM’s lärmaterial som heter DATE och fokuserar på det lustfyllda
lärandet och likabehandlingsarbetet. Syftet med utbildningen är bland annat att öka måluppfyllelsen och stärka
psykisk hälsa hos alla elever genom lärarnas kunskaper om anpassning av lärmiljön
Lärarna i förskoleklass har under läsåret genomfört Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i svenska och
matematik med alla elever. De har aktivt undervisat för ökad måluppfyllelse utifrån elevernas resultat.
I åk 1–3 når ca 82% av eleverna godtagbar kunskapsnivå i alla ämnen, ca 18 % av eleverna når inte godtagbar
kunskapsnivå i minst ett ämne. Parkskolans lärare arbetar utifrån kommunens gemensamma läs- och skrivplan
och gör årligen olika screeningar för att uppmärksamma elever som har svårigheter i svenska.
Under detta läsår har samtliga elever som legat lågt på avkodningstest fått genomgå en läsintervention på 6–8
veckor. De flesta av dessa elever har i och med detta ökat sitt läsflyt till godkänd nivå.
Gällande matematik finns ingen kommungemensam screeningplan för att uppmärksamma elever i behov av stöd.
På Parkskolan har vi valt att årligen göra Adlers-test samt McIntosh Att förstå och använda tal samt att Skolverkets
Bedömningsstöd i matematik genomförs i åk 1. Utifrån resultaten på dessa test är det upp till varje enskild lärare
att anpassa undervisningen så att varje elev får utvecklas efter sina förutsättningar. Funderingar finns dock kring
ifall vi skulle ha lättare för att uppmärksamma elevers svårigheter gällande matematiken om det fanns en
kommunövergripande matematikplan som årligen följs upp av speciallärare, precis som man nu gör med läs- och
skrivplanen. Elevers svårigheter inom matematiken uppmärksammas och följs inte upp lika mycket och tydligt,
vilket kan leda till att bedömning inom matematiken ges mer lättvindigt.
Många elever har under året fått utbildning i EQ (emotionell intelligens) under skoltid av fritidspedagogerna.
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RÖBROSKOLAN ÅK 7-9
All personal arbetar med att skapa lärmiljöer som stimulerar kunskapsutveckling och hälsa på olika sätt. Nedan
följer några exempel:
Användandet av digitala verktyg har ökat i åk 9 i och med införandet av 1-1 (en dator för varje elev).
Användandet har även ökat hos våra lässvaga elever i syfte att främja kunskapsutveckling, samt att ämneslärare i
större utsträckning provat på olika sätt att använda sig av digitala verktyg i sin undervisning, vilket resulterar i
omväxling och individualisering. Digitala läromedel används och testats också i större utsträckning i
undervisningen t. ex. digilär och Ne.
Arbete i mindre grupper i slöjd och HKK har gett positiva resultat, läraren har haft mer tid att resonera med
eleverna, eleverna har fått möjlighet att visa sina kunskaper på ett bättre sätt, tid till att hjälpa de elever som haft
behov av mer stöd har funnits, mindre grupper har även möjliggjort ett kooperativt arbetssätt, allt detta har lett
till högre måluppfyllelse och betyg. Arbetsmiljön har även påverkats positivt, då det blivit en lägre ljudnivå och
lärarnas uppfattning är att det är mindre stressigt.
Pulshöjande aktiviteter och en attraktiv innemiljö har varit en del i vårt arbete med hälsofrämjande
aktiviteter. Pulspassens syfte har varit att öka elevernas koncentration, samt vara en prestationsfri arena.
Arbetet med en attraktiv innemiljö har resulterat i ett välorganiserat elevcafé, samt en uppfräschning av
inredningen i korridoren.
Vi utvärderar kontinuerligt våra läromedel utifrån att vi vill ha läromedel som utmanar och där vi har möjlighet
att individualisera och nivåanpassa.
Ett formativt arbetssätt har under många år genomsyrat vår undervisning på olika sätt. Formativ bedömning
sker fortlöpande i arbetet med eleverna t.ex. med hjälp av whiteboardtavlor, utvecklande frågor, EPA, eleverna
är lärresurser till varandra, exit tickets, kamratbedömning. Undervisningen i matematik använder sig av förtest
och eftertest.
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt/Kooperativt lärande har varit ett fokusområde under
läsåret 19/20. Lärarna har under året arbetat för att utveckla sin undervisning utifrån detta förhållningssätt. Under
vårterminen har det dock varit i mindre omfattning i och med Covid- 19. I kooperativt lärande struktureras
undervisningen genom samarbete, där positivt ömsesidigt beroende, personligt ansvar, lika delaktighet och
stödjande interaktion, samarbetsfärdigheter, återkoppling och reflektion betonas.
Under läsåret har vi ökat vårt samarbete med skolbiblioteket. Samarbetet har bestått av t. ex. tid för boklån,
diktutställning och inspirerande boktips till eleverna och lärare.
Ett nära samarbete med elevhälsans olika professioner har varit en framgångsfaktor, då vi tillsammans har
kartlagt behov och gett riktade insatser. De forum vi använt oss av är elevhälsoteamets veckovisa möten samt
informationsträffar, gruppkonferenser enligt modellen ”Elevhälsomötet” med tillhörande uppföljning samt
Trygghetsteamets kontinuerliga träffar.
I vår alternativa lärmiljö Skeppet har elever som varit i behov särskilt stöd arbetat, samt att det funnit möjlighet
till tillfälliga insatser, vid t. ex. långtidsfrånvaro och sjukdom. Undervisningen i Skeppet har i huvudsak varit
begränsad till kärnämnena.
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
-

Utöka samarbetet med skolbiblioteket
Arbeta med elevernas ansvar, uthållighet och motivation
Utveckla vårt kooperativa arbetssätt
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Prioritera ämneslagsträffar
Utgå från elevernas verklighet och arbeta mer samhällsanknutet

SKYTTEANSKA SKOLAN ÅK F-9
Skytteanska skolan har formulerad målen ovan i en gemensam vision och ett mål som vi har arbetat med under
året 2019/2020 utifrån kommunens mål.
Vision för Skytteanska skolan:

Mål Skytteanska skolan:

Personalen på Skytteanska skolan sammanfattade och analyserade årets mål att ha höga förväntningar,
meningsfulla lektioner och lärande relationer. Svaren visar på att man genom skolans konkreta målformulering
och tre fokusord ”höga förväntningar”, ”lärande relationer” och ”meningsfullare lektioner” har kunnat anpassa
undervisningen bättre utifrån elevens behov och gruppens sammansättning. Lärarna skriver att kunskapsnivån har
höjts under detta år och att man nådde flera elever och utvecklade deras individuella kunskapskrav. Man upplever
också att man har givit eleverna förutsättning att förbättra sina betyg. Svaren är från förskoleklass till åk 9 och
genom att läsa de individuella svaren så tydliggörs en gemensam grundsyn och ett arbetssätt som genomsyrar
hela verksamheten och med det påverka elevernas kunskapsutveckling positivt.
Som exempel ökande betygen och kunskapsnivån i matematik tydligt som visas även i vår kartläggning som
genomfördes under hösten och våren (Adlers mattematikstest), se nedan.
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SLUSSFORS SKOLA ÅK F-6
Se separat redovisning som inkluderar fritidshemmet och förskolan Holken.
STENSELE SKOLA ÅK F-6
Grunden till att kunna anpassa undervisningen utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar handlar om
relationer. Små elevgrupper har varit gynnsamt för Stensele skolas pedagoger i strävan efter att möta varje elev.
För att kunna möta varje enskild elev krävs också arbetsro vilket lärarna anpassat beroende på
gruppkonstellationer. Olika klasser kan kräva olika arbetssätt. Detta kan bland annat handla om tydlig planering
och ett tydligt ledarskap i klassrummet. En del pedagoger har använt sig av kooperativa modeller i klassrummet
för att eleverna ska kunna nyttja varandra som resurser och skapa en god arbetsmiljö för varje elev samt stärka
elevernas språkutveckling. Genomgående jobbar pedagogerna aktivt med klassrumsplacering vilket har varit
positivt för att främja studiero. Pedagogerna är mycket nöjda med det nära samarbete som finns med
specialpedagogen på skolan. Närheten mellan personalen skapar korta beslutsvägar och en enkelhet i stöd med
anpassningar. Det har varit viktigt med en närvarande specialpedagog som stöd i utvecklingen av anpassningar i
klassrummet. Det svåraste har varit anpassningar för nyanlända elever med bristfällig skolbakgrund. Skolan har
haft god tillgång till studiehandledning på elevernas starkaste språk men att nivåbedöma och hitta adekvata
läromedel och anpassa undervisning utifrån enskilda elevers kunskapsutveckling har varit en utmaning.
Under höstterminen genomfördes klasskonferenser där undervisande lärare, rektor, specialpedagog, kurator och
skolsköterska medverkar. Detta för att dela med sig av goda exempel och gemensamt finna strategier för att
gynna lärmiljön i klassrummet. Under vårterminen genomfördes uppföljningar på klasskonferenserna för att se
vilka effekter olika insatser gett.
För att stärka elevens vilja att lära och tillit till den egna förmågan är det viktigt med positiv feedback och att
tydligt visa på framsteg. Även sammanhållningen i klassen, teamkänsla och en stöttande attityd är viktig. Samtidigt
är det viktigt att visa intresse för eleven och plocka upp de intressen och tankar eleven delar med sig av.
Vi ser att det ger resultat att jobba språkutvecklande redan i tidiga år. Lärarens metodik i klassrummet är en
framgångsfaktor. En lärare som planerar arbetet så att alla elever kan förstå och som planerar utifrån elevernas
behov av stöd har goda möjligheter att nå framgång. Specialpedagogen kan vara ett bollplank i arbetet med att
skapa ett inkluderande klassrumsklimat där alla känner att de passar in och kan lyckas.
Till stor del används traditionella läromedel på skolan. Fem av klassrummen är utrustade med smartboard vilka
används flitigt som stöd i undervisningen. Två av klassrummen, förskoleklass och åk 1, har haft tillgång till
projektor och högtalarsystem. Stensele skola har haft låg tillgång till elevdatorer och Ipads. De flesta lärarna hade
gått över till fler digitala läromedel om tillgången på hårdvara varit bättre. Tyvärr har tillgången begränsat den
digitala utvecklingen. De datorer och Ipads eleverna haft tillgång till har nyttjats hela skoldagarna och kan bokas
av undervisande lärare. De har använt i såväl svenska och matematik som bild och musik. Eleverna har även använt
digitala enheter för att programmera. Lärarna på skolan har gemensamt tagit fram en lokal digitaliseringsplan för
att få en röd tråd från förskoleklass till åk 6. I vissa ämnen används Studi.se där elever med annat modersmål kan
ta del av undervisningen på sitt starkaste språk. Via vissa lärplattformar har lärare kunnat individanpassa uppgifter
för att ge extra övning i det som eleven behöver.
Anpassningar på ett eller annat sätt behövs i alla klassrum. Genomgående jobbar pedagogerna på skolan med en
tydlig start på dagen. De flesta använder bildstöd för att förtydliga dagen eller enskilda moment. I vissa klasser
har vi stöttat upp med extra stöd i form av personal från fritids eller stöd av specialpedagog under lektioner där
det behövs. Vidare anpassas läromedel om det behövs, riktade läsinsatser har genomförts och i och med att flera
elevgrupper är relativt små har lärare kunnat stötta elever som behöver det utan ytterligare insats.
Specialpedagogen har varit ett gott stöd i att stötta lärare när det behövts kring läsinlärning. Varierade arbetssätt
hjälper också att nå eleverna med t.ex. praktiska inslag i matematik. Elever i behov av särskilt stöd har fått resurs
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som stöttar under skoldagen och vissa har riktade insatser från specialpedagog. Genom skoldatateket har elever
kunnat ansöka om enskild Ipad som lärverktyg.
Vi ser att det är flera elever som förbättrat sina resultat efter intensiva insatser. Screeningen ger en bra grund
för att planera insatserna till rätt elever. Vi ser att det finns några elever som trots insatser ännu inte nått
godtagbart resultat. Dessa måste givetvis få fortsatt stöd. Vi kommer även att satsa på att utveckla den
pedagogiska miljön i våra klassrum. Under hösten ska vi genomföra en bokcirkel kring boken lektionsdesign då vi
kommer att fokusera ännu med på specialpedagogik i klassrummet. Målet är att designa lektioner som tar hänsyn
till alla elevers olika behov för lärande och som kan genomföras i grupp. Genom att erbjuda flera olika sätt att ta
sig an en uppgift vill vi skapa förutsättningar för bättre måluppfyllelse.
Samverkan med andra lärare och kompetenser sker spontant i arbetsrummet och har fungerat väl. Tankar och
idéer bollas och stöd finns i kollegors erfarenheter. Nära relation till specialpedagog är positivt. Vid behov anmäls
ärenden till lokala elevhälsoteamet bestående av rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska som
behandlar ärendet och beslutar om insats om behov finns. I vissa ärenden kontaktas centrala specialresursteamet
för hjälp av specialkompetens. Vidare samverkas genom konferenser veckovis, APT 6 ggr/år samt
klasskonferenser.
Bland de högre årskurserna har eleverna getts möjlighet att påverka hur de ska angripa ett specifikt mål vilket
gett dem inflytande och större ansvar. I de lägre åldrarna ges eleverna tillfälle att först jobba gemensamt och
sedan jobba självständigt för att behöva mindre hjälp av läraren. Eleverna på skolan har också fått sätta upp sina
egna mål för att sedan utvärdera och se vad de faktiskt lärt sig.
Ämnesövergripande arbete sker löpande. T.ex. mellan svenska och bild eller matematik, teknik och NO. Elevens
val i åk 4–6 har genomförts på heldagar där nästan alla skolans ämnen fått plats under samma projekt.
HUVUDMANNARAPPORT
I skolenheternas redovisningar kan man utläsa att pedagogerna utgår från behovet hos varje enskild elev när det
gäller att nå uppställda mål. Flera elever behöver extra anpassningar och stöd för att nå uppställda mål. Exempel
på anpassningar kan vara enskilda instruktioner, digitala hjälpmedel, enskild undervisning och stöd av
specialpedagog. Röbroskolan och Centralskolan lyfter specifikt upp att samarbetet med skolbiblioteket under
året skett mer strukturerat och skolbibliotekarien har bidragit genom att på olika sätt stimulera elevernas läsning.
Exempel på läs- och språkutvecklande metoder som använts är biblioteksraster inspirerande boktips till elever
och lärare, läsgrupper och diktläsning.
Skolornas ambition är att utgå från varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, tillhandahålla
individuellt anpassat arbetsmaterial och även om det ibland kan upplevas som svårt att räcka till är dock
enheternas beskrivningar att det fungerar relativt väl. Goda relationer är en viktig parameter när det gäller att
anpassa undervisningen utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar. Från Stensele skola beskrivs att man
sett positivt på att grupperna varit små och möjligheterna att individualisera varit goda. Med många skolenheter
och få elever ligger antalet elever per lärare under rikssnittet på alla grundskoleenheter.
Vikten av en tydlig planering och tydliga ledare i klassrummet beskrivs från flera enheter. Flera skolor har arbetat
med det som kallas kooperativt lärande i syfte att skapa en god arbetsmiljö och för att elevernas språkutveckling
ska stärkas.
Skolorna har arbetat på lite olika sätt men det märks i respektive skolas rapport att det finns en medvetenhet
om vikten av att stärka elevernas vilja att lära och tilliten till den egna förmågan. Detta är så klart ett arbete som
behöver utvecklas över tid. Varierande redovisningsformer bidrar till att elever kan få en större lust att lära och
att visa vad man lärt och är något som blir allt vanligare. Fortfarande präglas dock mycket av skolarbetet av
traditionellt arbete vilket också löper som en röd tråd genom hela utbildningssystemet och än så länge existerar
mer i idévärlden än som inslag i vardagen.
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Parkskolan stärker elevernas entreprenöriella lärande genom ett odlingsprojekt med fokus på hållbarhet. Detta
är också ett exempel på utökat tematiskt arbete över åldersgränserna. Skytteanska skolan har med stöd av Ung
företagsamhet drivit ett uppskattat projekt
Rektorerna anger att undervisningen visar på en tydlig koppling mot kursplaner.

MÅL 2 - ALLA ELEVER SKA NÅ SÅ LÅNGT SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT UTIFRÅN
SINA FÖRUTSÄTTNINGAR
CENTRALSKOLAN ÅK 4-6
MÅLUPPFYLLELSE ÅK 4-5
Bedömning av måluppfyllelsen är gjord under april månad, vilket är en viktig parameter i resultatet. Lärarnas
bedömning är att fler elever skulle haft en högre måluppfyllelse om bedömningen gjorts i slutet av terminen.
RESULTAT ÅK 4

8st (25,8%) elever når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå i minst ett ämne.
RESULTAT ÅK 5

11st (40,7%) elever når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå i minst ett ämne.
BETYGSRESULTAT ÅK 6
På Centralskolan har vi en bra spridning av betygen i åk 6. Nedan ser man en jämförelse av sammanställningen
vt 19 och vt 20. Jämförelsen visar på att det är fler elever detta läsår som når högre än E i alla ämnen, samt att
vi ser en tydlig minskning av elever med betyget F. Under detta läsår ser vi en markant ökning av den
genomsnittliga meritpoängen i åk 6.
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VT 20

Genomsnittliga meritvärde åk 6 vt 19

197,38 (16 ämnen), 202,88 (17 ämnen)

Genomsnittliga meritvärde åk 6 vt 20

234,16 (16 ämnen), 244,15 (17 ämnen)

Nedan är en sammanställning utifrån flickors och pojkars betygsresultat i respektive ämne under vt 19.
GBP= genomsnittligt betyg per ämne

E=10p, D=12,5p C=15p, B=17,5p, A=20p

Nedan är en sammanställning utifrån flickors och pojkars betygsresultat i respektive ämne under vt 20.
GBP= genomsnittligt betyg per ämne

E=10p, D=12,5p C=15p, B=17,5p, A=20p

Vt 19 såg vi en tydlig differens i betygen mellan könen i matematik, kemi, och slöjd, vilket inte vt 20 visar.
Vt 19 hade pojkarna högre genomsnittligt poäng än flickorna i historia och idrott. Vt 20 har pojkarna högre
genomsnittligt poäng i idrott och teknik och man ser även en mindre differens av den genomsnittliga
betygspoängen per ämne.
Vt 19 var Moderna språk är det ämne som har högst GBP, därefter geografi och bild och de ämnen som hade
lägst GBP var matematik och SVA.
Vt 20 har Bild det högsta GBP och därefter Moderna språk och lägst GBP har modersmålsundervisning och
historia.
Norrlandsgatan 1, 923 32 Storuman
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Efter att en noggrannare undersökning gjorts i de olika ämnena så ser vi att andelen F-betyg är störst i slöjd, där
det är två elever som ej uppnått kunskapskraven. Totalt sett har vi nio F-betyg i åk 6.
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
-

Höja pojkarnas betygsresultat ytterligare
Ämneslagsdiskussioner gällande betyg och bedömning- samsyn
Skapa ett tydligt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet som innefattar en tydlig struktur i arbetet
med målområdet kunskaper i läroplanen.

GUNNARNS SKOLA F-6
Vid tre tillfällen under läsåret lämnar lärarna in individuell bedömning av måluppfyllelse till rektor: i samband med
höstterminens utvecklingssamtal, v. 9 samt i samband med vårterminens utvecklingssamtal. Måluppfyllelsen
analyseras därefter i Gunnarngruppen och skolans elevhälsoteam med påföljande diskussion om orsaker och
behov av insatser. Kommande läsår blir en uppgift till varje undervisande lärare att bidra med sin analys och plan
för insatser utifrån måluppfyllelsen. Detta arbete har startat och det är viktigt att det synliggörs så att samtliga
har insikt i processen och sitt bidrag därtill.
I åk 6 har två elever minst E i samtliga ämnen, samt en elev med F i fyra ämnen. Detta ger att vi måste jobba
vidare med måluppfyllelsen, hur vi kan öka den på vår enhet. Vi kan se att kunskapskravet på simning gör att 4 av
10 elever inte når målen i idrott. Detta föranleder oss att överväga upplägget av simundervisningen. Idag
genomförs stor del av den under lågstadiet. Vi tror att vi behöver ändra fördelningen så att det genomförs fler
simlektionen under mellanstadiet.
I år var det 10 elever i årskurs 6. Även om det är många för Gunnarn så vill vi inte beskriva mer om betygen då
det kan vara möjligt att identifiera vilka elever som åsyftas.
För att öka måluppfyllelsen har lärarna en gång i veckan haft konferens tillsammans med specialpedagogen. Fokus
har då varit lärmiljöer och hur vi kan förbättra förutsättningarna för alla elever att nå målen. I arbetet har vi
arbetat med delar av Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSMs, webbkurs om NPF, neuropsykiatriska
funktionshinder. Vi har också läst boken ”En skola som fungerar för alla”. Det här upplägget har varit mycket
givande och vi kommer fortsätta med det även kommande läsår.
I och med pandemin blev de nationella proven inställda. De prov som redan levererats fick genomföras om så
önskades på enheten vilket Gunnarns skola valde att göra resultatet blev följande:
Matematik åk 3:
Svenska åk 3:
Matematik åk 6:
Svenska åk 6:
Engelska åk 6:

Norrlandsgatan 1, 923 32 Storuman
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PARKSKOLAN ÅK F-3
Ämne

Antal

Bild
57

Engelska
57

Idrott
87

Matematik
87

Musik
87

No
87

So
87

Slöjd
19

Svenska
87

Svenska som
andraspråk

6

Teknik
57

Resultat
Når ej godtagbar kunskapsnivå
Når godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Ingen bedömning gjord
Når ej godtagbar kunskapsnivå
Når godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Ingen bedömning gjord
Når ej godtagbar kunskapsnivå
Når godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Ingen bedömning gjord
Når ej godtagbar kunskapsnivå
Når godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Ingen bedömning gjord
Når ej godtagbar kunskapsnivå
Når godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Ingen bedömning gjord
Når ej godtagbar kunskapsnivå
Når godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Ingen bedömning gjord
Når ej godtagbar kunskapsnivå
Når godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Ingen bedömning gjord
Når ej godtagbar kunskapsnivå
Når godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Ingen bedömning gjord
Når ej godtagbar kunskapsnivå
Når godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Ingen bedömning gjord
Når ej godtagbar kunskapsnivå
Når godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Ingen bedömning gjord
Når ej godtagbar kunskapsnivå
Når godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Ingen bedömning gjord

55
2
2
54
1
2
80
5
12
61
14
2
85

4
83

5
82

1
18

10
61
10
6
2
4

3
54

Procent
0%
96%
4%
0%
4%
95%
2%
0%
2%
92%
6%
0%
14%
70%
16%
0%
2%
98%
0%
0%
5%
95%
0%
0%
6%
94%
0%
0%
5%
95%
0%
0%
11%
70%
11%
7%
33%
67%
0%
0%
5%
95%
0%
0%

I tabellen ser vi att den lägsta måluppfyllelsen hos Parkskolans elever gäller svenska som andraspråk, SVA. Andelen
nysvenska elever ökar på Parkskolan och ofta börjar dessa mitt i ett läsår. Den låga måluppfylleselen i ämnet har
bland annat inneburit att vi till hösten planerat en fortbildning i SVA för samtliga lärare.
Oroande är att så många som 11% inte når godkänd kunskapsnivå i svenska. Även detta kommer vi analysera och
arbeta vidare med under läsåret 20/21.
I matematik är det nästan samma procentsats elever som inte når godtagbar kunskapsnivå som de som når över
godtagbar kunskapsnivå. Glädjande att flera elever når över men oroande att vi har 12 elever som inte når
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godtagbar nivå. Vi behöver förbättra den kontinuerliga analysen över matematikresultatet och genomföra
relevanta åtgärder därefter. Som ett led i detta kommer Parkskolan ha en gemensam lektion i veckan då möjlighet
finns att arbeta med olika moment och utifrån behov oberoende av årskurs.
Vid tre tillfällen under läsåret lämnar lärarna in individuell bedömning av måluppfyllelse till rektor: i samband med
höstterminens utvecklingssamtal, v. 9 samt i samband med vårterminens utvecklingssamtal. Måluppfyllelsen
analyseras därefter i Parkgruppen och skolans elevhälsoteam med påföljande diskussion om orsaker och behov
av insatser. Kommande läsår blir en uppgift till varje undervisande lärare att bidra med sin analys och plan för
insatser utifrån måluppfyllelsen. Detta görs redan och det är viktigt att det synliggörs så att samtliga har insikt i
processen och sitt bidrag därtill.
Lärarkollegiet på Parkskolan ser följande förbättringsförslag att fortsätta arbeta med alternativt starta
utvecklingen av:
•
•

•
•

Upprätta en matematikplan gällande att uppmärksamma elever i behov av stöd och hur vi stöttar dem.
Vi önskar att detta sker kommunövergripande.
Fortsätta utveckla arbetet med:
o Kooperativt lärande
o Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt
o Formativ bedömning
o Tillgängliga lärmiljöer med fokus på den fysiska, den pedagogiska och den sociala miljön.
Utveckla SVA – kompetensen då samtliga lärare har behörighet för detta samtidigt som en osäkerhet i
uppdraget upplevs.
Ökad samsyn för en likvärdig bedömning. Vi ser ett stort behov av att utveckla samsynen så att
Parkskolan har en enhetlig bedömning kring såväl skolans verksamhet, uppdrag, utförande och inte minst
bedömning av elevernas måluppfyllelse.

Sammanfattningsvis kan sägas att Parkskolan har goda rutiner för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Dock vill
vi förtydliga hur vi genomför detta arbete så att det blir synligare för såväl medarbetare som även elever och
föräldrar. Till läsårsstart 20/21 kommer skriftliga rutiner kring bl.a. måluppfyllelse formuleras, gås igenom med
samtliga medarbetare samt kvitteras att delaktighet i dessa erhållits.
RÖBROSKOLAN ÅK 7-9
BETYGSRESULTAT ÅK 7

Den samlade betygsbilden i åk 7 är att de flesta elever
når minst E i alla ämnen. En liten del av eleverna når de
högsta betygen A och B, men övervägande delen ligger
på C, D och E. Betygsöversikten visar även att vi har
elever som har haft anpassad studiegång (3) och inte fått
betyg i ämnen som anpassats bort, samt att vi har elever
som det har saknats underlag att bedöma.
Vid en närmare analys av betygen ser man att andelen Fbetyg är flest i matematik (9 st.), musik (7 st.), svenska
(5 st.) och svenska som andraspråk (2 st.), geografi (6
st.), engelska (5 st.), religion(4 st.) och samhällskunskap
(4 st.).
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BETYGSRESULTAT ÅK 8
ÅK 7 VT 19

ÅK 8 VT 20

Den samlade betygsbilden vt 20 är att de flesta elever i åk 8 når minst E i alla ämnen. En del av eleverna når de
högsta betygen A och B, men övervägande delen ligger på C, D och E. Betygsbilden har sedan förra året
förändrats, vi har fler elever med betyg i C, B, A och vi ser en minskning av betyget F. Andelen F-betyg är även
denna årskurs störst i musik (5 st.), matematik (5 st.) och engelska (4 st.), men i svenska har vi endast 2 st. elever
med betyget F.
RESULTAT ÅK 9
ÅK 8 VT 19

ÅK 9 VT 20

F-betygen har under läsåret ökat från 7,4% till 11,5% och A och B betygen även har ökat.
I de naturorienterande ämnena, teknik, svenska, moderna språk, HKK, bild och slöjd har övervägande delen av
eleverna godkända betyg.
Norrlandsgatan 1, 923 32 Storuman
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En jämförelsebild över flickor och pojkar konstaterar att flickorna fortsättningsvis har de högre betygen och att
pojkarnas betyg detta läsår till största del ligger på C, D och E, och att det är flertalet pojkar med betyget F.
Åk 9 VT 18

Åk 9 VT 19

Åk 9 vt 20

Under detta läsår ser vi en markant ökning av den genomsnittliga meritpoängen i åk 9.
Genomsnittliga meritvärde åk 9 vt 19

183,85 (16 ämnen), 188,87 (17 ämnen)

Genomsnittliga meritvärde åk 9 vt 20

215, 04(16 ämnen), 224,29 (17 ämnen)

Nedan är en sammanställning utifrån flickors och pojkars betygsresultat i respektive ämne under vt 19.
GBP= genomsnittligt betyg per ämne

E=10p, D=12,5p C=15p, B=17,5p, A=20p

Pojkarna hade ett högre genomsnittslig poäng än flickorna i alla ämnen utom geografi, moderna språk, religion,
samhällskunskap, svenska och teknik. Utifrån resultaten kunde man utläsa att eleverna vt 19 hade högst
genomsnittsligt GBP i moderna språk, svenska, hkk, men att bild även detta läsår har ett högt värde. De största
differensen noterades i idrott till pojkarnas fördel och i svenska till flickornas fördel. Den minsta differensen såg
vi i historia och matematik.
Nedan är en sammanställning utifrån flickors och pojkars betygsresultat i respektive ämne under vt 20.
GBP= genomsnittligt betyg per ämne

E=10p, D=12,5p C=15p, B=17,5p, A=20p

Vt 20 har pojkarna en betydligt lägre genomsnittlig poäng i flertalet ämnen, medan flickorna har betydligt högre.
Idrott, moderna språk, svenska, bild och slöjd är de ämnen där skillnaden är minst. Utifrån resultaten kan man
utläsa att eleverna vt 20 hade högst genomsnittsligt GBP i moderna språk, slöjd, svenska, bild och idrott . De
största differensen noteras i historia och matematik till flickornas fördel. Den minsta differensen ser vi i idrott
och moderna språk.
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BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET
VT 19

VT 20

Lärarna analyserar systematiskt kunskapsresultaten enskilt och i ämneslag vid två tillfällen per läsår.
Kunskapsanalyserna innehåller en analys av betygsresultaten i åk 7–9, vad vi lyckats med, vad vi behöver förbättra
och förslag på hur vi når dit. Analyserna dokumenteras och sparas på intranätet, samt mailas till rektor för
kännedom. Syftet med analyserna är att förbättra och utveckla undervisningen och förbättra elevernas resultat.
Under läsåret har speciallärarna haft en genomgång av arbetet med stödinsatser, tillgängliga lärmiljöer, extra
anpassningar och särskilt stöd. Ett stödmaterial har funnits tillgängligt för lärarna på vårt intranät. Speciallärarna
ha även under läsåret handlett lärarna vid behov. Vi har under läsåret erbjudit undervisning i vår studiehörna 1
ggr/v till alla elever på Röbroskolan utöver den garanterade undervisningstiden där elevcoacher och speciallärare
varit tillgängliga. De eleverna i åk 7–9 som ej uppnått betyg E i något ämne har även erbjudits sommarskola.
Elevernas extra anpassningar har respektive ämneslärare dokumenterat och informerat eleven om, mentor har
dessutom informerat både elev och vårdnadshavare vid utvecklingssamtalen.
Utvecklingssamtal har erbjudits varje termin, under höstterminen genomfördes dessa vid ett fysiskt möte, men
utifrån rådande situation med Covid -19 genomfördes vårens samtal på alternativa sätt via digital länk eller
telefonkontakt.
De nationella proven påverkades också av Covid- 19 och genomfördes inte fullt ut, därav kan inget resultat
redovisas. Screeningar är genomförd enligt kommunens elevhälsoplan och screeningplan och insatser är
genomförda utifrån resultaten.
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
-

Hitta arbetssätt och arbetsmetoder som ger alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina
förutsättningar.
Höja pojkarnas betygsresultat med fokus på matematik.
Tydliggöra hur och vad vi bedömer genom att t. ex visa på exempel på olika betygsnivåer.
Ämneslagsdiskussioner gällande betyg och bedömning- samsyn
Skapa ett tydligt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet som innefattar en tydlig struktur i arbetet
med målområdet kunskaper i läroplanen.
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SKYTTEANSKA SKOLAN ÅK F-9
Enligt lärarna ovan under mål 1 arbetar skolan systematiskt med kunskapsmålen. Elevhälsoteamet har en tabell
som följs upp varje månad under elevkonferenser i denna tabell antecknar specialpedagogen vilka elever som har
anpassningar och hur de dokumenteras. Detta gav skolan en bättre översikt under detta år.
Eleverna upp till åk 5 har genomfört två utvecklingssamtal och under dessa antecknas det en sammanfattning av
alla ämnen och utveckling i dessa, IUP. Från åk 6 till 9 har eleverna två utvecklingssamtal. Vi har även erbjudit
digitala samtal pga. Covid-19.
Elevhälsoteamet träffas varje vecka och bjuder in mentorer för samtal kring elever. Elevhälsan träffar även
personalen en gång i månaden. Om nya fall upptäcks mellan dessa möten mailar lärarna till alla i EHT och sedan
återkopplar EHT tillbaka till läraren i form av handledning, kartläggning eller annat stöd.
Vi har särskilt stöd för flera elever med funktionsvariationer och det finns totalt 7 åtgärdsprogram från F till åk
9.
Dessa åtgärdsprogram har avslutats innan sommaren och sammanfattningsvis har eleven med åtgärdsprogram
överträffat förväntningar och nått fler betyg. Detta anser vi beror på ett stort nätverk av vuxna som har varit
involverade i elevernas behov. Vi har haft fortbildning av skolpsykologen och arbetat med att elevhälsa är skolans
ansvar och varje lärares ansvar och inte enbart t.ex. specialpedagogens. Dessutom har vi kunnat ha två lärarsystem
i några klasser istället för t.ex. elevassistenter, vilket har givit mycket bra effekt.
Alla elever har nått sina mål utifrån sina förutsättningar och planering och med hänsyn på deras förutsättningar
och funktionsvariationer. Sedan har alla inte E-betyg men detta innebär inte att de inte har utvecklats från ett
mycket svagt F till ett F som närmar sig ett E.
Vi har också arbetat intensivt med extra läsning och vi fick en tydlig indikation att eleverna efter ett halvt år hade
ökat sin läsförståelse. Alla elever som har varit på Skytte under hela sin högskoletid har uppnått minst betyget
E.
Genomsnittligt meritvärde för åk 9:

2020
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Betyg åk 9 2020

Betyg åk 9 2019

Betyg åk 6 2020

Betyg åk 6 2019

Betygen är svårt att jämföra mellan åren då det är olika klasser och olika förutsättningar. Antalet tjejer och killar
varierar också. På skolan lägger vi stor vikt på att se alla elever som elever utan att göra några skillnader mellan
könen. Alla individer har olika förutsättningar för inlärning och kunskapsutveckling och med skolans fokusområde
att nå alla elever och skapa lärande relationer, meningsfullhet och höga förväntningar lägger vi grunden för en
likvärdig utbildning.
Det man kan lägga märke till på statistiken är att elever totalt har höjt sig från mellanbetygen (C-D) till högre
betyg i snitt som visar på att skolan även lyckats nå eleverna som ligger på mellanbetygen att lyfta sig till betygen
B och A.
Utvecklingsområden/Förbättringsområden
Vi har sett att många vuxnare är involverade i flera elever och det har givit effekt. Vi behöver dock tydliggöra
våra roller från lärare, mentor, kurator, specialpedagog, resurs och rektor. I vissa fall har stora engagemanget
från flera vuxna i en elev blivit onödigt dubbelarbete och det som absolut inte få hända är även att risken blir
större att vi missa någon elev. Att vi kan gå in i varandras kompetensområden är givande och vi förespråka detta
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dock behöver vi tydliggöra ansvar, stöd och handledning så att alla vet att vi inte missar någon elev eller som det
i de flesta fall har hänt nu gör ett dubbelarbete.
Förslaget som rektorn har lagt fram är en ny uppdelning av specialpedagogerna, speciallärare och resurser i vem
har det dokumentationsansvaret samt föräldraansvaret för en elev, vem eller vilka som ska ge stödet, och av vem
personalen får handledning av.
SLUSSFORS SKOLA ÅK F-6
Se separat redovisning som inkluderar fritidshemmet och förskolan Holken.
STENSELE SKOLA ÅK F-6
Samtliga elever i åk 3 har ej uppnått kunskapskrav i alla ämnen. Utifrån elevernas förutsättningar, de anpassningar
och det stöd som getts har de dock nått långt.

I åk 6 har samtliga uppnått minst E förutom nyanlända elever som behöver mer tid och komma längre i sin
språkutveckling.
För att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd genomförs obligatoriska kartläggningar i förskoleklass och
åk 1. I åk 2 och 3 följs dessa kartläggningar upp. Utöver detta görs bland annat kartläggningar med t.ex. Legilexi.
Vid indikation på eventuellt behov av särskilt stöd kontaktas specialpedagogen på skolan och ärende lämnas till
skolans lokala elevhälsoteam. Behövs specialkompetens anmäler rektor ärende till centrala specialresursteamet.
Vidare diskuteras extra anpassningar och särskilt stöd vid årliga klasskonferenser för att skapa gemensamma
arbetssätt och lyfta goda exempel. Särskilt stöd dokumenteras i åtgärdsprogram vilka utvärderas succesivt.
Detta läsår är det första året som det nationella kartläggningsmaterialet för förskoleklass blev obligatoriskt att
använda. Det har tagit mycket tid och kraft att sätta sig in i materialet. Resultatet för Stensele skolas förskoleklass
visar att det var sex elever av 11 som inte klarade alla delmål. Anledning till detta går att finna i att eleven nyss
anlänt till skolan eller funktionsnedsättning. Resultatet av screeningen lämnas över till blivande mentor för vidare
insatser i klassrummet i samråd med specialpedagog.
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När det gäller nationella prov i år 3 och 6 så genomfördes inte dessa som vanligt pga. Corona-läget i Sverige och
förändrade nationella riktlinjer. Dock gjordes en del nya och en del gamla prov för att få se ett ungefärligt resultat
som en hjälp i bedömningen. I åk 3 klarade alla elever proven utom en elev som missade ett delprov.
Läs- och skrivscreeningen för Stensele skola visar att det vid vårterminens slut 2020 finns elever i såväl lågstadiet
som mellanstadiet som inte klarar gränsvärdet för läsavkodning. Utifrån analys finns grund för detta i de olika
individuella förutsättningarna hos eleverna. Det kan t.ex. handla om antal år i svensk skola eller
funktionsvariationer.
Efter att läs- och skrivsvårigheter upptäckts genom screeningplanen och/eller genom lärarens bedömning i det
vardagliga arbetet i klassrummet sätter vi in åtgärder som Bravkod eller intensivläsning i perioder. Detta görs
innan eleven sätts i kö för en läs- och skrivutredning. Vi försöker också tidigt ansöka om en Ipad som ett stöd i
läs- och skrivinlärningsprocessen och detta kan ske redan i åk 1 om vi ser ett behov av det. Eleverna kommer
enligt beslut i Skolledargruppen att ställas i kö för los-utredning först i åk 5. Vi gör dock flera olika insatser oavsett
diagnos.
Under året har fyra elever gjort en läs- och skrivutredning samt fått specialpedagogiska insatser och även stöd
från Skoldatateket. Flera elever på skolan har under året fått tillgång till egen Ipad som hjälpmedel för tillgång till
t.ex. inlästa läromedel eller för att träna avkodning och skrivande. Både Ipad och dator kan användas som stöd
vid t.ex. skrivande.
Det specialpedagogiska stödet har använts främst i de lägre åren, år 1–3 men även en del i år 4–6 för elever som
riskerar att inte nå målen.
Läs- och skrivplanens resultat används av lärarna som ett underlag för planering av insatser i klassrummet. Det
kan handla om att arbeta med rättstavning under en period eller att jobba intensivt med läsning.
Under läsåret har vi på enheten satsat mycket på att skapa goda lärmiljöer i klassrummet. Vi har fortbildat oss
bland annat kring NPF och språkstörning. Varje vecka har vi avsatt en timme för elevhälsa och lärande för alla
pedagoger. Det kollegiala lärandet är en väg till framgång. Vi lär av varandra och genom att fortbilda oss
tillsammans.
Extra anpassningar dokumenteras i samband med utvecklingssamtal och följer antingen med eleven via
ämnesmatris i Schoolsoft eller i den individuella utvecklingsplanen (IUP) som skrivs varje år. Utvecklingssamtal
genomförs höst och vår. Under våren har de p.g.a. coronapandemin inte kunnat genomföras som vanligt i alla
årskurser. Alla elever och vårdnadshavare har dock tagit del av elevens utveckling via telefon och brev istället för
vanliga möten på skolan. De som kunnat genomföra vanliga utvecklingssamtal har gjort det.
Skolan är en liten enhet med bra kollegialt klimat. Detta ger förutsättningar för att samverka på ett naturligt och
enkelt sätt. Förutom gemensamma konferenser veckovis finns även schemalagd gemensam planering varje vecka
vilket ger möjlighet att samverka. På skolan har underläsåret genomförts en kollegial fortbildning på temat goda
lärmiljöer vilket öppnat för diskussioner kring anpassningar i lärmiljön och bemötande av elever.
Kunskapsresultaten kommuniceras löpande och diskuteras både vid konferenser, klasskonferenser och tät
kontakt finns mellan kollegor och elevhälsan. De resultat vi ser är en grund för fortsatt planering av
undervisningen. Detta görs både enskilt och tillsammans med kollegor löpande. Då det kan finnas många olika
anledningar till varför resultat ser ut som de gör är det viktigt att kontinuerligt se över undervisningen och hur
eleverna bemöts.
Förutom den löpande utvärderingen genomförs två gånger om år (januari och juni) kunskapsanalyser av samtliga
lärare vilket ligger till grund för vårt fortsatta arbete. Vid dessa tillfällen tittar vi på omdömen, betyg, nationella
prov och Skolverkets kartläggningar. Metod för att analysera resultaten har förändrats sista åren och är under
utveckling.
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Betygsunderlag/bedömningsunderlag finns i samtliga ämnen vilka visar på elevernas måluppfyllelse i förhållande till
de nationella målen. Detta analyseras löpande vid gemensamma möten och åtgärder testas för att utvärderas
kontinuerligt. Vi behöver bli bättre på att strukturera det arbetet.
Då vi är en liten enhet är det generellt svårt att utgå från statistik. Årskullar är mycket skiftande i storlek och
individen får för stort genomslag för att kunna jämföra år från år. Även om vi tittat på flickor och pojkars resultat
är det för få för att få en rättvis analys. Det vi kan se är t.ex. gruppen nyanlända som inte hinner nå målen i alla
ämnen. Åtgärder som utökad undervisningstid och studiehandledare på modersmål är ett sätt att stötta.
Då vi är på väg mot en omorganisation läsåret 20/21 ska nya rutiner och arbetssätt skapas. En del i detta är att
förbättra våra rutiner kring skrivande av IUP och uppföljning kring dessa.
HUVUDMANNARAPPORT
Från årskurs 6 får eleverna betyg efter varje termin. Betygen A-E är godkända och F står för icke godkänt.
GBP= genomsnittligt betyg per ämne

E=10p, D=12,5p C=15p, B=17,5p, A=20p

GBP/ ämne

snitt/
skola

MA

MU

GE

SV

HKK

TK

M2

FY

BL

IDH

SL

EN

Centralskolan

14,5

13,5

13,2

14,1 14,4

14,1

16,7 16,7

16

16

14,5 12,2 12,1 13,2

16

Gunnarn

11,9

14,8 13,8

11,3 9,25

13,8

10,5 13,6 10,8 12,3

Röbroskolan

11,8

9,43 10,5 10,9 12,6

12

11,6 15,7

11,3

Skytteanska

13,1

11,7

14

11,5 15,7

13,3 12,6 13,8 12,6 11,9 13,3 14,1 14,2 13,4 12,6

Stensele

11,8

12,3 10,4 9,82 13,5

13,6

13,4 13,6 11,8 13,4 10,9 10,7

9,11 12,3 12,1 11,8

12,3 11,8

13,5

12,7 15,1 12,6 13,6

10,8 13,2 13,5 13,2

genomsnitt:

11,4

13,2

13,5

11,8 12,6

SH

HI

8,5

12

10,3 13,8 13,3

13,5 12,4

11

10,6 13,6

12

11,7

12

BI

KE

RE

14,8 15,4 13,1
13,3
12

11

10

11,7 10,4

12

10

12,7 11,2

Skolorna redovisar elevernas måluppfyllelse på enhetsnivå och det som är mest märkbart är att en förhållandevis
stor andel av eleverna har svårigheter i matematik, något som märks ända från förskoleklassens kartläggning. Av
ovanstående sammanställning kan man se att det är vissa ämnen som sticker ut negativt på olika skolor vilket är
aningen anmärkningsvärt och behöver följas noga under kommande år. Skillnaden mellan pojkar och flickor är
generellt också stor till pojkarnas nackdel och behöver även det följas upp kontinuerligt under kommande läsår.
En nyligen redovisad statlig utredning om likvärdigheten i svensk skola (SOU 2020:28) visar hur
storstadskommunernas skolor generellt håller högre kvalitet än landsbygdens skolor och att dessa skillnader har
tilltagit över tid. Utredningen pekar på en uppenbar risk att dessa skillnader kommer att öka i takt med att den
demografiska förändringen fortskrider. Detta är viktigt att beakta då ett skolsystem med många små enheter och
få elever generellt försvårar skolutveckling, det är färre personer på varje enhet som ska vara aktiva i
skolutvecklingens många faser och samtidigt arbeta med allt som ingår i pedagoguppdraget. Trots detta ska även
huvudmän med en spretig skolorganisation förhålla sig och följa till statens styrning av skolan.
I skolornas redovisningar kan man utläsa att enheterna arbetar utifrån de fokusområden 1 som identifierats som
viktiga att utveckla. Kompetensutveckling inom digitalisering har varit märkbart på flera enheter men då
utvecklingen ständigt fortskrider kommer stora insatser att behövas framgent. Inför läsåret 20/21 har en rättvis
fördelning av IT-utrustning skett vilket medfört att några enheter fått fler digitala verktyg och andra har fått
minska. Det upplevs negativt från de enheter som minskat men förhoppningsvis finns dock en förståelse för vikten
av likvärdighet för alla kommunens elever. Det finns ändå förhållandevis gott om digitala verktyg och för att kunna

1
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öka antalet kan man se över hur andra läromedelsresurser används och om det går att minska till fördel för
digitala läromedel.
Coronapandemin medförde att de nationella proven ställdes in men de prov som redan levererats genomfördes
på några skolor.

MÅL 3 - VARJE ELEV SKA VETA VAD SOM KRÄVS FÖR ATT NÅ KUNSKAPSKRAVEN
I VARJE ÄMNE

CENTRALSKOLAN ÅK 4-6
Mentorerna brukar vid läsårsstart visa Skolverkets betygsfilm för alla elever i åk 6, samt för alla vårdnadshavare
vid höstens föräldramöte. Länk till betygsfilmen brukar även läggas ut på Schoolsoft.
Alla ämneslärare har i sitt uppdrag att informera eleverna om på vilka grunder omdömen och betyg ges, samt
tydligt visa på detta inför varje nytt arbetsområde. Detta genomförs på olika sätt beroende på ämne, lärare och
ålder.
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDE
-

Dela med oss av framgångsrika metoder och fundera över hur vi kan utveckla detta målområde.

GUNNARNS SKOLA ÅK F-6
Såhär svarar vårdnadshavare på frågorna i föräldraenkäten som genomförs varje vårtermin (L = lågstadiet, M =
mellanstadiet):
Jag upplever att mitt barn vet vad hen ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.
L: 52% stämmer helt och hållet, 43% stämmer ganska bra, 5% vet ej.
M: 38% stämmer helt och hållet, 56% stämmer ganska bra, 6% stämmer ganska dåligt
Jag upplever att lärarna i mitt barns skola hjälper mitt barn i skolarbetet om hen behöver det.
L: 86% stämmer helt och hållet, 9% stämmer ganska bra, 5% stämmer ganska dåligt.
M: 69% stämmer helt och hållet, 25% stämmer ganska bra, 6% stämmer ganska dåligt.
Jag får veta hur det går för mitt barn i skolarbetet.
L: 76% stämmer helt och hållet, 24% stämmer ganska bra.
M: 56% stämmer helt och hållet, 44% stämmer ganska bra.
Jag upplever att lärarna förväntar sig att mitt barn ska nå målen i alla ämnen.
L: 76% stämmer helt och hållet, 19% stämmer ganska bra, 5% stämmer inte alls.
M: 69% stämmer helt och hållet, 31% stämmer ganska bra, 1% stämmer ganska dåligt, 5% vet ej.

Samtliga lärare för ständig dialog med eleverna om vilka målen är, vad som behövs för att nå dem samt
kontinuerliga utvärderingar och avstämningar med eleverna i ökande grad med ökande ålder.
PARKSKOLAN ÅK F-3
Parkskolan arbetar kontinuerligt med kooperativt lärande och formativ bedömning. I detta finns en grundläggande
tanke om att medvetandegöra elever om vad målen är, vad som ska uppnås och hur vägen dit ser ut. Eftersom
Parkskolan har grundskolans lägre åldrar görs detta utifrån den nivån som är möjlig med hänsyn till elevernas
ålder och graden ökas hela tiden.
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Det är ett utvecklingsarbete för att nå samsyn kring bedömning. I strävan dit har vi under läsåret utvecklat en
struktur där en lärarkonferens i veckan används till pedagogisk fortbildning, diskussion och strävan efter samsyn
samt en konferens där rektor deltar och medverkar.
RÖBROSKOLAN ÅK 7-9
Mentorerna brukar vid läsårsstart visa Skolverkets betygsfilm för alla elever i åk 7–9, samt för alla vårdnadshavare
vid höstens föräldramöte. Länk till betygsfilmen brukar även läggas ut på Schoolsoft.
Alla ämneslärare har i sitt uppdrag att informera eleverna om på vilka grunder omdömen och betyg ges, samt
tydligt visa på detta inför varje nytt arbetsområde. Detta genomförs på olika sätt beroende på ämne, lärare och
ålder.
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDE
-

Dela med oss av framgångsrika metoder och fundera över hur vi kan utveckla detta målområde.

SKYTTEANSKA SKOLAN ÅK F-9
Under våra gemensamma möten har vi en stående punkt som heter professionshandledning och under den
punkten diskutera vi framgångsrika metoder att nå elever och hur vi kan ta vara på varandras kunskaper. På
utvärderingen av hur vi kan förmedla vårt olika metoder att nå eleverna, har vi kommit fram till att vi behöver
utveckla inte enbart metoder utan även förmedla vem av oss i personalen som har de bästa förutsättningar att
nå en specifik elev, så att alla elever har en person som de kan vända sig till för att få förståelse. Detta behöver
inte nödvändigtvis vara mentorn. Genom att få skapa detta kontrakt kan vi garantera att alla elever vet vad som
förväntas av de i de olika ämnena även.
I år har hela skolan arbetat med entreprenörskap under hela hösten med redovisning vecka 8 med hjälp av Ung
företagsamhet. Å ena sidan har vi med detta projekt utökat samarbetet mellan lärarna samt att vi tydligare har
knutit an läroplanens kapitel 1 till alla ämnen. På så sätt kunde vi också tydliggöra kunskapskraven i olika ämnen
för eleverna så att även eleverna kunde se ett samband mellan ämnena och även de olika kunskapskraven.
Sedan flera år arbetar vi också med platsbaserat lärande som har utgångspunkt i läroplanens kapitel 1 och sedan
kunnat knyta an till minst 2-3 ämnen när utflykten eller lektionen utomhus genomförs.
SLUSSFORS SKOLA ÅK F-6
Se separat redovisning som inkluderar fritidshemmet och förskolan Holken.
STENSELE SKOLA ÅK F-6
På mellanstadiet informeras eleverna i åk 4–6 vad som förväntas i respektive ämne och vilka mål de jobbar emot.
Detta sker sedan fortlöpande under året. Det är viktigt att konkretisera för att eleven ska få en förståelse.
I de lägre åldrarna är det ännu viktigare att bryta ner målen till ett språk som gör det förståeligt för eleverna.
Lärarna förklarar att det finns mål i varje ämne och inför varje nytt arbetsområde förklarar de och går igenom
vad eleverna ska lära sig. Detta måste anpassas efter vilken ålder eleverna är i. Lärarna delger varandra goda idéer
för att utveckla detta.
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
•
•

Förbättra rutiner kring skrivande av IUP.
Fortsätta utveckla metoder för kunskapsanalys och koppling till omsättande i verksamhet.
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HUVUDMANNARAPPORT
Av skolornas rapporter kan man utläsa att det ständigt arbetas med att medvetandegöra eleverna om vilka mål
då ska arbeta mot. Flera av skolorna arbetar med kooperativt lärande och formativ bedömning. Vikten av att
medvetandegör för eleverna vilka mål de ska arbeta mot går som en röd tråd genom kooperativt lärande. På
Röbroskolan visar man Skolverkets betygsfilm2 för alla vårdnadshavare vid årets första föräldramöte.
Från och med höstterminen 2020 kommer eleverna att få svara på frågan om dom har kännedom om vad som
krävs för att nå kunskapskraven i alla ämnen. Rent allmänt betyder inte att ett informationstillfälle kan säkerställa
att alla elever vet vad som behövs för att nå kunskapskraven varför det ständigt behöver informeras om även på
en mer detaljerad nivå.
***
Skolornas redovisningar är gjorda av
Annelie Fjellström, rektor Central- och Röbroskolan
Emilie Kristiansson, rektor Stensele skola
Ia Gårdman, rektor Parkskolan och Gunnarns skola
Birke Fahlqvist, rektor Slussfors skola och Skytteanska skolan

Huvudmannarapporten är sammanställd av
Barbro Åkesson, förvaltningschef (t.o.m. 2020-07-31)

2

https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/betyg-och-nationella-prov/betyg-ochkunskapskrav
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BESKRIVNING AV GEMENSAM MALL
UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING
VAR ÄR VI?
Måluppfyllelsen inom de områden huvudmannen följt upp och utvärderat för att få en nulägesbild
av verksamhetens kvalitet och likvärdighet.
VART SKA VI?
Analys av faktorer som påverkat måluppfyllelsen och av förbättringsbehov. Prioriterade områden
för förbättringsinsatser för att uppnå de nationella målen.
HUR GÖR VI?
Planering av förbättringsinsatser inom prioriterade områden där förväntade effekter, tidsplan och
ansvarsfördelning samt former för utvärdering framgår.
HUR BLEV DET?
Jämförelse med förväntad effekt av respektive förbättringsinsats. Lärdomar som grund för långsiktig
säkring eller som utgångspunkt för förnyade insatser.
MÅL 1 - ALLA BARN/ELEVER OCH ALL PERSONAL SKA HA LÄRMILJÖER SOM STIMULERAR
KUNSKAPSUTVECKLING OCH HÄLSA
Redovisning och sammanställning av lärares analyser på målområdet. (Not. ht-20 även redovisning av resultaten
på den kommungemensamma skolenkäten, frågeområde ”Goda lärmiljöer”)
LÄRARNIVÅ
Utgå från indikatorerna på målområdet och beskriv och analysera din dagliga verksamhet i klassrummet
- hur genomförs undervisningen och hur stimuleras eleverna? Hur främjas elevernas lärande?
Undervisningsmetoder, verktyg etc. etc. Använd följande stödfrågor i din analys.
•

Hur tar du hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande?

•
•
•
•

Hur stärker du elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan?
Hur ger du utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel?
Vilka läromedel och tidsenliga lärverktyg används? Vilka resurser finns och vad skulle kunna förbättras?
Hur stimulerar och handleder du och hur ger du extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som
har svårigheter?
Hur samverkar du med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen?
Hur organiserar och genomför du arbetet så att eleven
utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga?
upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt?
får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling?
får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling?
successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar?
får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang?
får möjligheter att arbeta ämnesövergripande?

•
•
-

Lämnas till rektor senast den 2020-06-18.
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MÅL 2 - ALLA ELEVER SKA NÅ SÅ LÅNGT SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJ LIGT UTIFRÅN SINA
FÖRUTSÄTTNINGAR
Redovisning i urval av indikatorer:
-

Måluppfyllelse åk 1–5
Dokumentation extra anpassningar
Andelen upprättade IUP:er
Andelen genomförda utvecklingssamtal
Andelen genomförda kartläggningar förskoleklass samt resultat
Redovisning av genomförda screeningar
Redovisning av resultat nationella prov
Betyg åk 6–9 (meritvärden, andel behöriga till gymnasieskolan, betygssnitt i olika ämnen, variationer över
tid etc.)

Redovisning av frågebatteri på verksamhetsnivå:
VERKSAMHETSNIVÅ
Utgå från indikatorerna på målområdet, lärarnas analyser av den egna undervisningen (se mål 1) samt
diskussioner i verksamheterna utifrån nedanstående stödfrågor:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Har samtliga elever i grundskolans årskurs 3 nått de kunskapskrav som minst ska uppnås?
Har samtliga elever i grundskolans årskurs 6 och 9 nått betyget E, dvs. de kunskapskrav som
minst ska uppnås?
Vilket är det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9?
Hur stor andel elever är behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan?
Finns rutiner för uppmärksamma elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd?
Hur uppmärksammar och stödjer vi elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd?
Hur samverkar vi för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande?
Har vi en tillräcklig kontinuerlig uppföljning av kunskapsresultaten på individ, klass och
skolnivå? Hur tar vi hand om dessa resultat? Gör vi en analys av vad resultaten beror på?
Kan vi se flera orsaker till varför resultaten ser ut som de gör? Kan vi förbättra något när
det gäller hur vi tar hand om resultaten och hur skulle det gå till?
Finns det rutiner som bestämmer hur vi gör uppföljning och utvärdering av elevernas
kunskapsresultat? Hur ofta? Vilka metoder används för att samla in underlagen? Har vi en
fungerande metod för att analysera våra resultat?
Finns betygsunderlag på skol- och klassrumsnivå som ger en bild av elevernas måluppfyllelse
i förhållande till de nationella målen, i samtliga ämnen?
Analyseras detta underlag med regelbundenhet av rektor och av lärarkollegiet med fokus på
vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med sådant som fungerar mindre väl? Hur
går detta till? Vilka förbättringsområden finns?
Görs en analys av om särskilda elevgrupper når målen oftare eller mer sällan? T.ex. skillnader
mellan pojkar och flickor och mellan klasser och ämnen. Vad visar dessa analyser?
När åtgärder genomförts följs de upp för att se om de gett önskat resultat? Hur går detta
till? Finns det förbättringsområden?

Svara slutligen på detta: Sammanfatta hur ni arbetar på skolan för att alla elever ska nå kunskapsmålen?
Finns det brister i vårt arbetssätt som vi är medvetna om och som vi kan förbättra? Hur vet vi var vi
brister?
Lämnas till FC den 2020-06-30. Återföring lärare senast den 2020-08-31.

Norrlandsgatan 1, 923 32 Storuman
+46 (0)951/141 33

S i d a | 27

Redovisning SKA-område 2 (GRUNDSKOLAN)
Storumans kommun

VT 2020

FÖRVALTNINGSNIVÅ
•
•
•
•

Har samtliga elever i grundskolans årskurs 3 nått de kunskapskrav som minst ska uppnås?
Har samtliga elever i grundskolans årskurs 6 och 9 nått betyget E, dvs. de kunskapskrav som minst ska
uppnås?
Vilket är det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9?
Hur stor andel elever är behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan?

Sammanställning av underlag till huvudman. Analys av verksamheternas styrkor och utvecklingsbehov.
Lämnas till nämnden den 2020-09-04. Återföring rektor senast den 2020-09-18. (nämndsmöte 2020-09-14)
HUVUDMANNANIVÅ
Analys av underlag från förvaltning/FC.
Återföring till skolledargrupp/FC/berörda rektorer vid kommande skolledarmöte. Skriftlig återkoppling skapas
vid nämndsmötet (2020-09-14).
MÅL 3 - VARJE ELEV SKA VETA V AD SOM KRÄVS FÖR ATT NÅ KUNSKAPSKRAVEN I VARJE
ÄMNE
Redovisning av frågebatteri på verksamhetsnivå. (Not. ht-20 även redovisning av resultaten på den
kommungemensamma skolenkäten, frågeområde ”Veta vad som krävs”)
VERKSAMHETSNIVÅ
Är alla elever informerade om på vilka grunder omdömen och betyg ges, dvs. ämnenas och kursernas
mål och kunskapskrav? På vilka olika sätt sker det och skiljer det sig mellan ämnen, lärare och åldrar?
Hur delger vi varandra framgångsrika metoder på området och hur utvecklar vi detta målområde?
Lämnas till FC den 2020-06-30.

FÖRVALTNINGSNIVÅ
Sammanställning av underlag till huvudman. Analys av verksamheternas styrkor och utvecklingsbehov.
Lämnas till nämnden den 2020-09-04. Återföring rektor senast den 2020-09-18.
HUVUDMANNANIVÅ
Analys av underlag från förvaltning.
Återföring till skolledargrupp/FC/berörda rektorer vid kommande skolledarmöte. Skriftlig återkoppling skapas
vid nämndsmötet (2020-09-14).
***
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