


Tjänsteskrivelse

180913\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Till: Utbildningsnämnden Datum: : 2018-09-13. 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2018 – 900 

Val av justeringsperson

Förslag till beslut 

1. Mats Lundberg (L) utses till justeringsperson och Stefan Olsson (C) till ersättare.

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 9 oktober kl. 17:00.

Sammanfattning av ärendet 
Justering av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och justerare på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde.  

Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skrift-
ligt innan nämnden justerar den. 

Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse

180913\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2018-09-13. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2018 – 900 

Godkännande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande planerar nämndens arbete och ansvarar för nämndens möten och dagordningar. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 

Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 

180911\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\c 

1 (2) 

Datum:  2018-09-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: UN 000234/2018 – 900 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder 2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagen sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige, kom-
munstyrelsen och samtliga nämnder.  

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns politiska organ har en sammanträdesplan för varje år. Förslaget för 2019 
innebär förbättrad beredning och en tydligare helhetssyn för både politik och förvaltning. En 
förutsättning är att sammanträdesplanen för 2019 beslutas i helhet för fullmäktige, styrelse 
och nämnder.  

Bakgrund 
I Båstads kommun utgår sammanträdesplaneringen från de dagar då kommunfullmäktige har 
sitt möte. Andra politiska organs sammanträdestider har satts så att deras möten inte krockar 
med fullmäktige eller annat organs möten.  

Aktuellt 
I den beredning som görs inför politiskt beslut finns ett behov att få nämndernas beslut och 
förvaltningens beredning i en kedja med rimlig beredningsgång. Förevarande förslag innebär 
att nämndernas beredning av ärenden som ska beslutas i fullmäktige kan passera kommunsty-
relsen med beredning inför styrelsens möte. Förvaltningen hinner då bereda nämndernas 
ärenden till kommunstyrelsen utifrån styrelsens ansvar och uppdrag.  

Nämnd/Styrelse/Råd Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Kommunfullmäktige 
(Onsdagar kl. 18.30) 

23 27 20 24 22 19 -- -- 18 23 20 18 

Kommunstyrelsen 
(Onsdagar kl. 10.00) 

9 13 6 10 8 5 -- -- 4 9 6 4 

Kommunstyrelsens AU 
(Tisdagar kl. 09.00) 

29 19 26 23 21 -- -- 20 24 22 19 17 

Vård- och omsorgs-
nämnden 
(Onsdagar kl. 09.00) 

23 14 

Tors 

20 17 15 -- -- 14 18 16 13 11 

Utbildningsnämnden 
(Tisdagar kl. 13.00) 

22 12 19 16 14 -- -- 13 17 15 12 10 

Utbildningsnämndens 
AU 
(Tisdagar kl. 08.00) 

22 12 19 16 14 11 -- 13 17 15 12 10 

Myndighetsnämnden 
(Tisdagar kl. 13.00) 

15 5 12 9 6 -- -- 6 10 8 5 3 
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2 (2) 

 

 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
De ärenden som kommunfullmäktige beslutar om är ärenden av principiell beskaffenhet eller  
annars av större vikt för kommunen. I beredningen av ärenden, ska en nämnds yttrande 
inhämtas, om ärendet påverekar nämndens verksamhet. Samtliga ärenden som ska beslutas av 
fullmäktige ska beredas av kommunstyrelsen innan det kommer till fullmäktige (finns några få 
undantag, bl.a. personval). Förevarande förslag till sammanträdesplan för 2019 tar hänsyn till 
att ärenden från nämnd hinner beredas av förvaltningen inför styrelsens möte. Med 
föreliggande beredningsstruktur ges politiken ett bättre underlag inför beslutsfattandet. 
 

Verksamhet 
Förvaltningen ansvarar för att bereda ärenden till de politiska organen. För att hinna bereda 
ärenden från nämnderna till styrelsen behöver förvaltningen rimlig tid för detta. I förevarande 
förslag införs en sådan tid och även möjlighet för kommunens ledningsgrupp att bereda 
ärendet ur ett helhetsperspektiv. 
 
 

Ekonomi 
Samtliga ärenden till politiken som innebär någon ekonomisk påverkan ska ha ekonmiska 
beredning med konsekvenser i tjänsteskrivelsen. Kommunstyrelsen har att bereda kommunen 
ur ett helhetsperspektiv avseende ekonomi.  
  
 
 
Kommunkontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli, kommundirektör, ledningsgrupp,  
 
Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen 
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Tjänsteskrivelse
1 (2) 

Datum: 2018-09-25 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson Bildningschef 

Dnr: UN 000235/2018 

Tertialrapport 1 Bildning och arbete 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden fastställer de åtgärder som förvaltningen vidtar med anledning av under-
skott inom Iof. 

Bakgrund 
Verksamhetsområde Bildning och arbete redovisar gymnasieverksamheten samt Individ och 
familj tertialvis till Utbildningsnämnden.   

Aktuellt 
Inom Iof har genomförts en större omorganisation. Innehållet i avdelningens enheter har orga-
niserats för att bättre svara upp mot klienternas behov av stöd och tidiga insatser. Fokus i för-
ändringsarbetet är förebyggande arbete och tidiga insatser.  

Arbetsbelastningen inom enheten utredning barn, unga och vuxna har varit väldigt stor hittills 
under året. Antalet ärenden där personer är utsatta för hot och våld har ökat vilket kräver ett 
särskilt sätt att arbeta. 

Samarbete med Arbetsförmedling och Arbetsmarknadsenhet är bra, men de resurser Arbets-
marknadsenheten som kan erbjuda stämmer inte alltid med behovet hos klienten. Ett samar-
bete där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ingår är starkt efterlängtat då många kli-
enter inte är redo för den öppna arbetsmarknaden.  

Gällande arbetet med att minska på kostnader avseende placerade barn och vuxna fortsätter 
detta. 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden, Bildning och Arbete ramfinansierade verksamheter prognostiserar totalt 
en negativ avvikelse om -6,5 mkr. Individ- och familjeomsorg står för detta underskott i sin 
helhet med grund i kostnader för familjehems-, HVB- samt institutionsplacerade barn- och 
vuxna utöver budget. Prognosen är än så länge osäker och insatser för placeringar är stora per 
individ vilket gör att varje nytillkommen individ påverkar helårsprognosen mycket.   

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse mot budget 
För att komma till rätta med underskottet avseende placeringar så genomförs nu en förändring 
av arbetssätt och organisation. Arbetet har organiserats så att de som söker hjälp får stöd di-
rekt. De kompetenser som en individ har behov av sätts in direkt.  

IoF sätter fokus på att arbeta förebyggande, med föräldrautbildning, utveckla vårt samarbete 
med skolan och fritidsgårdarna. Målsättningen är att man inom den nya öppenvården ska ar-
beta proaktivt för att förhindra omhändertaganden som leder till placeringar. Det finns dock 
särskilda omständigheter som gör att placeringar är nödvändiga där inte de förebyggande in-
satser som öppenvården erbjuder är tillräckliga.  Placering av barn/unga ska främst göras i 
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2 (2) 

 

kommunala familjehem och inte som tidigare i de betydligt dyrare konsulentstödda alternati-
ven. 

De tidigare mycket kostsamma skyddsplaceringarna i kvinnoboenden har ersatts av placering i 
lägenheter som hyrs av verksamheten.   

Samverkan med socialpsykiatrin fungerar numera bra och kostnader hamnar inom rätt verk-
samhetsområde. 

Personalomsättningen är låg. Inom avdelningen har det lagts tid på att förbättra arbetsmiljön 
genom förbättrad kommunikation, med ett förändringsarbete präglat av stor delaktighet och 
tydlig ledning och styrning.  

Verksamheten är restriktiv med alla utgifter, kostnader kopplade till personalvård, utbildning-
ar med mera hålls nere till ett minimum.  

 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Andersson 
Per-Martin Boklund 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
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Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Bildning och arbete BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2018-08-31 

de	läser	på	Svalöfs	gymnasium	i	Svalöv	respek‐
tive	Norrängsskolan	i	Hässleholm.	

Individ och familj 
Inom	avdelningen	genomförs	en	större	omorga‐
nisation	som	träder	i	kraft	den	1	september.	
Innehållet	i	avdelningens	enheter	organiseras	
för	att	bättre	svara	upp	mot	klienternas	behov	
av	stöd	och	tidiga	insatser.	Fokus	i	förändrings‐
arbetet	är	förebyggande	arbete	och	tidiga	insat‐
ser.	Förslaget	till	förändringen	har	tagits	fram	av	
en	arbetsgrupp	bestående	av	medarbetare	från	
samtliga	kompetensområden.	Arbetsmiljön	har	
förbättrats	avsevärt.	Det	har	uppnåtts	genom	
dialog	och	delaktighet	genom	hela	förändrings‐
processen.	Individ	och	familj	hade	tidigare	en	
mycket	stor	personalomsättning.	Idag	är	perso‐
nalomsättningen	låg.	

Under	hösten	startas	en	ny	enhetschefstjänst	
inom	ledningsgruppen	upp.	Syftet	med	tjänsten	
är	bland	annat	att	få	en	förbättrad	struktur	över	
budgetuppföljning,	målstyrning	och	kvalitets‐
mätning.	

Arbetsbelastningen	inom	enheten	utredning	
barn,	unga	och	vuxna	har	varit	väldigt	stor	under	
våren.	Inflödet	av	ärenden	har	ökat	med	50	pro‐
cent	i	jämfört	med	sista	kvartalet	2017.	

Antalet	ärenden	där	personer	är	utsatta	för	hot	
och	våld	har	ökat	vilket	kräver	ett	särskilt	sätt	
att	arbeta.	

Samarbete	med	Arbetsförmedling	och	Arbets‐
marknadsenhet	är	bra.	Men	de	resurser	som	
Arbetsmarknadsenheten	kan	erbjuda	stämmer	
inte	alltid	med	behovet	hos	klienten.	Ett	samar‐
bete	med	FINSAM	där	Försäkringskassan	och	
Arbetsförmedlingen	ingår	är	starkt	efterlängtat	
då	många	klienter	inte	är	redo	för	den	öppna	
arbetsmarknaden.		

Egenkontroll	har	införts	kvartalsvis	med	redo‐
visning	till	nämnden	avseende	statistik	inom	
barn	och	vuxna	såsom	kontroll	av	utredningsti‐
der,	antal	inledda	utredningar,	förhandsbedöm‐
ningar	och	placeringskostnader	etc.	

Kulturskola 
Kulturskolan	undervisar	ca	120	elever	hösten	
2018.	Rekryteringsinsatser	via	Unikum,	Fa‐

cebook,	hemsida	och	Öppet	hus	har	givit	resul‐
tat.		

Drama	&	teater	har	ökat	sin	andel	elever.		

Varje	år	möter	alla	elever	i	åk	1‐4	kulturskolans	
verksamhet	i	en	musikal	som	åker	runt	på	turné.	
Lokalerna	som	delats	med	Förslöv	7‐9	kan	nu	
användas	igen.	Ungdomens	Hus,	Kulturskolan	
och	grundskolans	musikundervisning	delar	
samma	lokaler	vilket	är	en	utmaning	men	har	nu	
hittat	formerna	på	ett	bra	sätt.		

Programverksamheten	under	våren	har	bestått	i	
Kulturskoleveckan	i	alla	skolor	(se	ovan),	som‐
markonsert	i	Förslöv	kyrka	och	en	konsert	på	
Dalmanska	tomten	i	början	av	juni.	

Kulturskolechefen	har	jobbat	med	arbetsmiljö	ur	
olika	aspekter	för	att	stärka	sammanhållning,	
glädje	och	energi	bland	medarbetarna.		

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	Bildning	och	Arbete	ramfi‐
nansierade	verksamheter	prognostiserar	totalt	
en	negativ	avvikelse	om	‐6,5	mkr.	Individ‐	och	
familjeomsorg	prognosticerar	detta	underskott	i	
sin	helhet	med	grund	i	kostnader	för	familje‐
hems‐,	HVB‐	samt	institutionsplacerade	barn‐	
och	vuxna	utöver	budget.	Prognosen	är	fortsatt	
osäker	och	insatser	för	placeringar	är	stora	per	
individ	vilket	gör	att	varje	nytillkommen	individ	
påverkar	helårsprognosen	i	stor	utsträckning.	

Resultatenhet 
Akademi	Båstad	Gymnasium	visar	en	positiv	
avvikelse	om	+149	tkr	per	den	31/8	2018.	Den	
positiva	avvikelsen	beror	främst	på	en	positiv	
semesterlöneskuld	om	+1	162	tkr.	Efter	regle‐
ring	av	semesterlöneskulden	som	kommer	att	
utjämnas	under	året,	visar	Akademi	Båstad	
gymnasium	en	negativ	avvikelse	om	‐1	013	tkr.	
Detta	beror	främst	på	minskade	intäkter	på	
grund	av	att	elevantalet	har	minskat	under	året.	
Rektor	har	också	använt	‐535	tkr	av	tidigare	års	
överskott	till	riktade	engångsinsatser	såsom	
personalförstärkning,	läromedel,	digital	utrust‐
ning	samt	förbättring	av	arbetsmiljön.	Den	nega‐
tiva	avvikelsen	kommer	att	regleras	med	tidi‐
gare	års	överskott.	
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Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Datum: 2018-09-20 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson Tf skolchef 

Dnr: UN 000236/2018 

Budgetuppföljning tertial 2 Barn och skola 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar till sig informationen för budgetuppföljning tertial 2 gällande Barn 
och skola 

Bakgrund 
Verksamhetsområde Barn och skola redovisar förskole- och grundskoleverksamheten tertial-
vis till Utbildningsnämnden.   

Aktuellt 
Under tertial 2 har skolenheterna haft stora rekryteringsproblem för att få legitimerade och 
behöriga lärare. 
PwC har gjort en genomlysning av skolpengen. Fortsatt arbete är påbörjat och beräknas bli 
klart i november. 
Ytterligare en modul har öppnat på förskolan i V. Karup 
Vistelsetiden för barnen i förskolan har fortsatt öka. Från 2010 till 2018 har snittiden per barn 
ökat med 4,3 timmar, vilket det inte givits någon ekonomisk kompensation för. 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden Barn och skola ramfinansierade verksamheter prognostiserar totalt en 
negativ avvikels mot budget på -1 300 tkr. Stöd- och utvecklingsenheten prognostiserar en 
negativ avvikelse om -250 tkr beroende på att lokalkostnaderna inte var budgeterade för 2018. 
Grundsär- specialskola prognostiserar en positiv avvikelse +700 tkr beroende på mindre elev-
antal. SvA/modersmålsundervisning prognostiserar en avvikelse på -500 tkr.  

Kommunens resultatenheter visar tillsammans en negativ avvikelse på -300 tkr när semester-
lönskulden räknats bort. Detta beror på att barn och elever med behov av särskilt stöd har ökat 
och därmed behövs mer tilläggsbelopp. En skola har fler lärare än det finns budget för. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse mot budget 
Vad gäller Sva/modersmålsundervisning kommer justeringar att ske under hösten. Den skola 
som har mer personal än budget har sagt upp en del personal och kommer ev att behöva säga 
upp fler. 

Samråd har skett med:  
Ewa Rhodin, ekonomikontoret 
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Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnd – Barn och skola BÅSTADS KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2018-08-31 

Den	ökade	vistelsetiden	och	svårigheterna	att	
rekrytera	förskollärare	har	inneburit	sämre	möj‐
ligheter	för	förskollärare	att	gemensamt	utveckla	
verksamheten.	En	följd	av	detta	är	att	arbetet	
med	barnens	lärloggar	i	Unikum,	som	är	ett	verk‐
tyg	för	delaktighet	för	barn	och	vårdnadshavare,	
inte	kunnat	utvecklas	som	planerat.	

Fortbildningen	i	AKK,	alternativ	kompletterande	
kommunikation,	har	medfört	ett	större	stöd	för	
alla	barns	kommunicerande.		

För	att	kunna	erbjuda	barn	plats	inom	garantiti‐
den	öppnades	en	temporär	avdelning	i	A‐huset	på	
Strandängsskolan.	

Den	14	augusti	öppnades	ytterligare	en	modul	på	
Klockarebyns	förskola	i	Västra	Karup.	

Sedan	den	1	juni	har	förskolan	en	ny	organisation	
med	utökning	från	tre	förskolechefer	till	fyra.		

Ekonomi 
Utbildningsnämnden	Barn	och	skola	ramfinansi‐
erade	verksamheter	prognostiserar	totalt	en	ne‐
gativ	avvikelse	mot	budget	på	‐1,3	mkr	per	31/8	
2018.	Verksamhetsövergripande	Barn	och	Skola	
beräknas	avvika	negativt	mot	budget	
med	‐1,5	mkr	med	grund	i	skolans	lokalkostnader	
genom	utökad	verksamhet	i	form	av	moduler.	
Stöd	och	utvecklingsenheten	prognosticerar	en	
negativ	avvikelse	om	‐250	tkr	med	grund	i	högre	
lokalkostnader,	grundsär‐specialskola	prognosti‐
cerar	att	en	positiv	avvikelse	om	0,7	mkr	på	
grund	av	mindre	elevantal.	Svenska	som	andra	
språk/modermålsundervisning	prognosticerar	

en	negativ	avvikelse	på	‐0,5	mkr	baserat	på	en	
medveten	satsning	för	att	tillgodose	vårens	stora	
behov,	justeringar	avseende	personal	har	gjorts	
vilket	förväntas	ge	effekt	under	hösten.	

Resultatenheter 
Kommunens	resultatenheter	visar	tillsammans	
en	positiv	avvikelse	om	+	4	569	tkr	per	den	31/8	
2018.	Överskottet	beror	på	en	positiv	semester‐
löneskuld	om	+5	559	tkr.	Efter	reglering	av	se‐
mesterlöneskulden	som	kommer	att	utjämnas	
under	året,	visar	resultatenheterna	en	negativ	
avvikelse	om	‐990	tkr.	Detta	beror	främst	på	att	
barn	och	elever	med	särskilda	behov	har	ökat	
vilket	gör	att	tilldelad	budget	för	tilläggsbelopp	
inte	räcker	till.	Resultatenheterna	har	under	ja‐
nuari‐augusti	2018	fått	2	603	tkr	i	riktade	stats‐
bidrag	såsom	mindre	barngrupper	i	förskolan,	
fritidshemssatsningen	och	lågstadiesatsningen.	
Resultatenheterna	planerar	att	använda	del	av	
tidigare	års	överskott	till	riktade	engångsinsatser,	
såsom	personalförstärkning,	läromedel,	digital	
utrustning,	arbetsmiljön	samt	till	att	hjälpa	barn	
och	elever	som	är	i	behov	av	särskilt	stöd.	

Investeringar  
Samtliga	årets	budgeterade	investeringar	bedöms	
utnyttjas.	Investeringarna	avser	främst	inköp	av	
IT‐utrustning	inom	förskola	och	grundskola,	in‐
köp	av	pedagogiska	läromedel,	möbler	samt	för‐
bättring	av	arbetsmiljön.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse mot budget 
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1 (2) 

Tjänsteskrivelse 

180924\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\mf 

Datum: : 2018-09-24. Till: utbildningsnämnden 

Handläggare: Marika Forsell 

Dnr: UN 000237/2018 – 900 

Redovisning av rektorers/förskolechefers systematiska kvalitetsarbete 
2018/2019 - Barn och skola 

Förslag till beslut 
Ta del av information som underlag till dialog med ledningsgruppen 

Sammanfattning av ärendet 
Rektorer och förskolechefer beskriver en årlig nulägesbedömning av det systematiska 
kvalitetsarbetet efter läsårsslut. Analys av verksamhet leder till prioriteringar, med 
utgångspunkt i lokala förutsättningar. Kommunövergripande utvecklingsansats för att främja 
och förebygga mobbning och diskriminering fortgår. Systematiskt och kollegialt lärande leds 
av förstelärare och processledare under läsåret med prioritering att utveckla lärares och 
elevers digitala kompetens. 

Prioriterade utvecklingsområden för läsåret 2018-2019 för Barn- och skolas gemensamma 
ansats för läsår 2018-2019 är fortsatt arbete i ett 0-19 årsperspektiv, ledarskap, värdegrund 
och våra vårdnadshavare. 

Vidare arbetar vi också med digitalisering och digital kompetens på samtliga nivåer i 
styrkedjan, arbetet med övergångar för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i 
barns- och elevers utveckling och lärande, samt utveckling av samsyn kring begreppet 
lärmiljöer i samverkan med elevhälsan i ett 0-19 års perspektiv. 

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för verksamheternas möjlighet att ständigt 
förbättras och kunna erbjuda en likvärdig utbildning. Enligt skollagen ska det systematiska 
kvalitetsarbetet riktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. 

Bakgrund 
Skollagen 4 kap. 3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen 

Aktuellt 
Förskolechefer och rektorer har tillsammans med sina medarbetare arbetat fram enheternas 
planer för det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet med utgångspunkt i respektive 
verksamhets behov. Planerna utgör en möjlighet för huvudmannen att följa upp verksamheten 
och analysera resultaten i förhållande till de nationella målen för verksamheten. Nationell 
strategi för skolans digitalisering visar riktning och uppmanar skolväsendet att ta vara på de 
möjligheter digitaliseringen av samhället medför. Båstads kommun samverkar med Halmstad 
högskola och åtta andra halländska kommuner för att tillsammans digitalisera förskola/skola i 
projektet FDLIS. 

Från och med läsåret 2018-2019 blir det obligatoriskt att följa de nya skrivelserna i läroplanen 
Lgr11. Styrdokumentet för grundskole-gymnasiet och vuxenutbildningen förändras och 
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kursplanerna i 13 ämnen ändras för grundskolan. Bland annat har nya kunskapskrav för 
läsning i årskurs 1 införts i svenska och svenska som andraspråk. Moderna språk blir 
obligatoriskt från år 6, också förskoleklassen blir obligatorisk. En del om syfte och centralt 
innehåll för förskoleklass och fritidshemmet har kompletterats och dessutom har förskolans 
läroplan förnyats där undervisningsbegreppet förtydligar uppdraget mellan undervisning och 
utbildning samt förtydliga omsorg som centralt begrepp och uppdrag. 

Beslutet ska expedieras till: 

Barn och skolas ledningsgrupp samt Yasra Delphiseh 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nulägesbedömningar för samtliga enheter 

Samråd har skett med: 
Margaretha Ekelund Svensson tf skolchef 

Verksamhetsområde 
Marika Forsell, Utvecklingsledare 
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Årlig nulägesbedömning av måluppfyllelse och det systematiska 

kvalitetsarbetet Västra Karups skola läsåret 1718 
Syfte:  

 Del 1 Grundskolan: Summera elevernas måluppfyllelse och analysera resultaten på 

organisationsnivå 

 Del 2 Förskola och grundskola: Göra en bedömning av resultatet av utvecklingsområdena som 

lyftes i SKA-planen och analysera resultaten 

 Del 3 Förskola och grundskola: Identifiera förbättrings-/utvecklingsområden utifrån ovan 

nämnda punkter samt utifrån behovsinventering i ett bredare perspektiv 

Del 1 måluppfyllelse (rör grundskola) 

 

 

  

Organisationsanalys av resultaten: 
Läsåret 17/18 har för eleverna inneburit ökat lärande, studiemotivation, stabilitet och trygghet. 

Studieresultaten har förbättrats med det högsta meritvärdet för Västra Karup sedan betyg i åk 6 

infördes. Socialt har vi fortsatt toppresultat och en fantastik utveckling, vilket även är tydligt uttalat från 

olika utomstående källor. Vårt lärande förhållningssätt bygger på att en individ, i vårt fall elever, 

pedagoger, rektor och övrig personal, känner att de ständigt lär sig och utvecklas. Med tydligt fokus på 

studiemotivation och gruppdynamisk förmåga tränar och stimulerar vi varandras lärande. Vi utgår från 

att alla är både lika och olika, samt hjälper varandra att följa de normer som främjar en ömsesidig 

ödmjukhet, en god lärmiljö och synen att alla kan träna för att nå förmågor och utveckling. Vi utbildar 

ständigt vår lärar- och ledarskicklighet för att bemötande, ett utmanande lärande och höga 

förväntningar ska kunna frodas. Vår måluppfyllelse för åk 3 är fortsatt hög på 91,4 %. Resultatet i de 

nationella proven i matematik och svenska ligger båda på 83 %. Resultatet för åk 6 är 96 % 

måluppfyllelse och genomsnittligt meritvärde på 218p. Ryktet att Västra Karups skola tar väl hand om 

alla elever är fortsatt ytterst befogat. Alla elever och individer, med eller utan svårare utmaningar och 

behov av särskilt stöd, behöver en undervisning som stimulerar alla sinnen. Vi vet att eleven och 

pedagogen behöver tillgång till olika lärmiljöer och andra individer att lära sig med hjälp av. Vi vet också 

att alla barn som vuxna behöver egen eller annans medvetenhet om hur hen ska ta sig vidare för att 

lyckas. En så här liten skola kan inte uppfylla skollagens resurskrav. Därför är det fina resultatet vi når 

på en så liten enhet anmärkningsvärt bra. Vårt kollegiala lärande, elevernas träning i att vara 

läranderesurs för varandra och fokus på att lära sig att äga sitt eget lärande, samt språk och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Är starka metoder och strategier som vi använder oss av. Att vi 

utnyttjar kraften med att utveckla gruppdynamisk medvetenhet och förmåga gör att vi lyckas 

tillsammans. Via dessa strategier och förhållningssätt är det ständigt fler och fler som känner sig 

omtyckta, kompetenta och behövda, vilket ger både trygghet och motivation. Ingen elev eller personal 

står ensam och utlämnad utan hen har uppbackning plus strategier för hur hen ska nå sina mål och 

lärdomar. Skolan har fortsatt legitimerade lärare i alla ämnen, vilket är en annan stark framgångsfaktor. 

Att vi dessutom fortbildar dem så att deras lärar- och ledarskapsskicklighet spetsas ytterligare ger oss 

mycket goda förutsättningar framåt. På fritidshemmet är legitimationstätheten bra utifrån 

förutsättningarna, men inte riktigt lika bra. Detta på grund av att bristen på legitimerade 

fritidspedagoger är mycket stor i Sverige. Trots detta lyckades vi under våren rekrytera en legitimerad 

lärare med behörighet i både bild och på fritidshemmet. Fritidshemmets utmaningar har inspirerat oss 

till en mycket framgångsrik utveckling även detta läsår. Vi kan se att vårt lärande förhållningssätt är 

ytterst stimulerande för fritidspedagoger och förskolelärare. De har utvecklats via målen för IKT, språk 

och kunskapsutveckling, samt formativt förhållningssätt med bravur. De applicerar sitt lärande via de 

nya skrivningarna i läroplanen på ytterst adekvat sätt i sin verksamhet. Pricken över i detta läsår har 

varit vår satsning på motorik- och pulsträning. Den har varit extremt uppskattad och vi vet att insatser 

som får hjärnan och övriga kroppen att utvecklas är mycket bra prioriteringar. Några förmågor vi 

utvecklat mest detta läsår är: 

Att vara läranderesurs för varandra. Att reflektera över sitt eget lärande. Att använda strategier för 

lärande. Att använda feedback och lågaffektivt bemötande. Den skriftliga förmågan, läsförmågan, 

reflektionsförmågan, samt analysförmågan. 
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Del 2 Utvärdering av arbetet med planen för Systematiskt kvalitetsarbete (rör förskola och grundskola) 

Utvecklingsområde 1:  

Det goda lärandet – att främja och stödja elevens lärande och utveckling  
med hjälp av ett formativt förhållningssätt 
. 
Var är vi/nuläge: 

Se Årlignulägesbedömning 16/17 

Vart ska 
vi/förväntad 
effekt? 

 Hur gör vi/insats? Ansvar för 
insats 
(yrkesroll) 

Uppföljning:  
när, hur, vem 

Utvärdering: 
när, hur, vem 

Hur blev resultatet  

Eleverna äger 

sitt eget 

lärande. 

Formativt förhållningssätt 

Ansvar och inflytande 

Kollegialt lärande 

 

Rektor  

Pedagoger 

2 ggr/termin. Uppstartsdagen vt-

18 görs en 

”halvvägsavstämning” av 

pedagoger och rektor. 

I juni -18 görs en 

utvärdering av hela läsårets 

utveckling inom området 

av pedagoger och rektor. 

Ökad förmåga: 
Att vara läranderesurs för varandra  
Att reflektera över sitt eget lärande 
Att använda strategier för lärande 
Att använda feedback och lågaffektivt 
bemötande 
Ökad kunskapskravsnivå/måluppfyllelse 

 

Utvecklingsområde 2:  

Det goda lärandet – att främja och stödja elevens lärande med hjälp av språk- och kunskapsutveckling.  
Var är vi/nuläge: 

Se Årlignulägesbedömning 16/17 
 

Vart ska 
vi/förväntad 
effekt? 

 Hur gör vi/insats? Ansvar för 
insats 
(yrkesroll) 

Uppföljning:  
när, hur, vem 

Utvärdering: 
när, hur, vem 

Hur blev resultatet 

Eleverna 

använder sig av 

språk- och 

kunskapsutveckl

ande arbetssätt. 

Scaffolding 

Stödstrukturer 

Analysmodeller 

Läranderesurs 

Blooms taxonomi  

Rektor 

Pedagoger 

2 ggr/termin. Uppstartsdagen vt-

18 görs en ”halvvägsavstämning” 

av pedagoger och rektor. 

I juni -18 görs en utvärdering 

av hela läsårets utveckling 

inom området av pedagoger 

och rektor 

 

Ökad: 
Skriftlig förmåga 
Läsförmåga 
Reflektionsförmåga 
Analysförmåga 
Förmåga att kombinera teori, metod 
och strategier i lärandet 
Kunskapskravsnivå/måluppfyllelse 
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Utvecklingsområde 3:  

Det goda lärandet – att främja och stödja elevens lärande och utveckling 
inom området IKT (Informations- och kommunikationsteknik). 
Var är vi/nuläge: 

Se Årlignulägesbedömning 16/17 
 

Vart ska 

vi/förväntad effekt? 

 Hur gör vi/insats? Ansvar för insats 

(yrkesroll) 

Uppföljning:  

när, hur, vem 

Utvärdering: 

när, hur, vem 

Hur blev resultatet?  

Eleverna når med 

hjälp av IKT ett 

omdefinierat 

lärande. 

SAMR-modellen 

4 C (communication, 

collaboration, critical 

thinking, creativity) 

Rektor 

Pedagoger 

2 ggr/termin.  

Uppstartsdagen vt-18 

görs en 

”halvvägsavstämning

” av pedagoger och 

rektor. 

I juni -18 görs en 

utvärdering av hela 

läsårets utveckling 

inom området av 

pedagoger och rektor 

 

Ökad förståelse för: 
Digitaliseringens utveckling och betydelse. 
Programmering 
 
Ökad förmåga att använda: 
Digitala verktyg 
Appar, mjukvaror och program 
Kommunicera med digitala hjälpmedel 
Lära med digitala hjälpmedel 
Ökad kunskapskravsnivå/måluppfyllelse 

 

 

 

Del 3 Verksamhetens utvecklingsbehov utifrån måluppfyllelse och utvärderingen av arbetet med SKA-planen 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka mål bör fortsätta utvecklas, vilka bör tas bort och vilka ska läggas till, motivera: Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt lärande förhållningssätt 

där vi utnyttjar kraften och fördelarna med att lära tillsammans. Vilket den nu ledande forskningen på området understryker vikten av. Ett starkt fokus på 

kvalitet i lärandet är fortsatt den enskilt viktigaste delen i vår utveckling. Vi fortsätter vår fortbildning i  lärar- och ledarskap med motivation, självledarskap, 

språk och kunskapsutveckling, IKT och gruppdynamik mm. Till detta kommer vi att satsa ytterligare på aktiva klassrum, tillgängliga lärmiljöer, värdebaserat 

lärande och entreprenöriellt lärande. Läsåret 1819 utökar vi också puls- och motorikträning för de yngre eleverna ytterligare.  Vi förväntar oss därmed en 

ännu större utväxling i takt med att kunskaperna, medvetenheten och förmågorna utvecklas. 

 Västra Karups skola – Ett bättre sätt att lära 
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Övrigt av vikt: Det är fortsatt ytterst svårt att behålla och rekrytera legitimerade pedagoger, som tur är har vi kunnat behålla alla lärare denna sommar tack 

vare att vi under lång tid bedrivit ett fantastiskt bra kollegialt lärande och stimulerande fortbildning. Men med de yttre påtryckningar som finns behöver vi 

verkligen få medel att visa den personal vi har att de är extremt betydelsefulla för Båstad kommun. Samtidigt behöver vi stärka våra muskler så vi kan 

fortsätta rekrytera de bästa pedagogerna utifrån behov. IT- och IKT-kompetensen centralt är fortsatt i mycket stort behov av en omfattande förändring och 

kapacitetshöjning. Verktygen och användandet har mångdubblats de senaste åren. De synkroniseringar av system och den support som dagens skola behöver 

för att fungera har vi inte än i Båstad. Det går ännu inte att enkelt föra in uppgifter en gång och sedan ta ut information och data för tex analysarbete på ett 

smidigt och användarvänligt sätt. Det krävs fortfarande alldeles för många administrativa timmar innan man tex kan få fram ett underlag att göra en analys 

och ta bra beslut från. Det krävs att systemen hänger ihop och att det finns mycket sakkunnig och effektiv kompetens att snabbt tillgå. Pedagogerna och 

skolpersonal lägger idag fortfarande alldeles för många timmar på att själv försöka lösa IKT-utvecklingen, även om flera delar blivit bättre det senaste året, 

Grundförutsättningen för att rektor skall kunna optimera det pedagogiska ledarskapet och att pedagogernas och elevernas (samt rektorns) stressnivå skall 

sänkas finns fortfarande inte. Arbetsbelastningen för oss kan minska betydligt. Med en användarvänlig teknik och bra administrativa system förbättras 

arbetsmiljön vilket ökar möjligheten att både behålla pedagoger och att rekrytera nya. En hög pedagogtäthet, ett gott rykte och goda referenser om en bra 

arbetsplats är ovärderlig i dessa tider. Vi har fortsatt en ständig utmaning i att tillgodose elever med tex inlärningssvårigheter, extra anpassningar och särskilt 

stöd. Tyvärr hamnar begränsningen ofta utanför pedagogernas kompetens (ofta kuratorisk- eller psykologkompetens), samtidigt som de ekonomiska 

förutsättningarna är klart begränsande. Här har det nu gått ytterligare ett år utan tillräckligt bra lösningar tagits fram. Hade vi haft omvända förutsättningar 

med tilldelning av resurser utifrån det behov som finns hade förutsättningarna varit i enlighet med skollagen. Intressant är att antalet elever från Grevie´s 

upptagningsområde har minskat med 30% på 5 år, medan Västra Karups har ökat, dock inte så att vi totalt är lika många elever som 2013. Skolan behöver 

alltså fler elever för att vi ska kunna tillgodose resursbehovet. Ett fortsatt problem är skolans fysiska innemiljö, det har gjorts klara förbättringar via 

modulerna, men skolans ombyggnad/renovering behöver fastställas och lösas utifrån lärandets behov. Den fysisk miljön behöver förbättras så att 

klassrummen inte är pedagogiskt begränsande, vilket kommer att generera att våra pedagogiska strategier och anpassningar/särskilt stöd kräver mindre 

resurser. Ekonomiska resurser för att utöka fritidspedagogernas anställningar till 100%, Inköp av digitala läromedel och programmeringsteknik, digitala prov, 

möbler (för tillgänglig och pedagogisk möblering), legitimationsgivande utbildning med lön, utökade timplaner, är några av många resursbehov vi har för att 

följa skollagens och läroplanens ökade krav. 

Resurser för att ge rektor möjlighet till pedagogiskt ledarskap och handledning till pedagogerna i vardagen är en avgörande förutsättningen för att ge eleverna 

den utväxlingen de verkligen förtjänar, dvs att de får möjligheten att lära sig och nå så långt det är möjligt för varje enskild elev. 100% måluppfyllelse är vårt 

uppdrag enligt Svensk skollag och den ytterst avgörande faktorn för att vi ska bli 10:de bästa skolkommun.  
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Årlig nulägesbedömning av måluppfyllelse och det systematiska 

kvalitetsarbetet 
 

Syfte:  

 Del 1 Grundskolan: Summera elevernas måluppfyllelse och analysera resultaten på 

organisationsnivå 

 Del 2 Förskola och grundskola: Göra en bedömning av resultatet av 

utvecklingsområdena som lyftes i SKA-planen och analysera resultaten 

 Del 3 Förskola och grundskola: Identifiera förbättrings-/utvecklingsområden utifrån 

ovan nämnda punkter samt utifrån behovsinventering i ett bredare perspektiv 

 

 

Del 1 måluppfyllelse (rör grundskola) 

Elevernas måluppfyllelse, bilagda avidentifierade betygskataloger 

 

Organisationsanalys av resultaten: 

I förskoleklassen har de flesta eleverna god språklig medvetenhet. Ingen är ännu läskunnig. 

Ingen matematiks screening är gjord men de flesta klarar det som eleverna förväntas kunna i 

förskoleklassen. 

 

Eleverna i åk 6 har god måluppfyllelse i betyg samt i årets nationella prov. Endast ett F har 

delats ut i betygen, det var i ämnet svenska som andraspråk och samma elev hade inte 

godkänt på de nationella proven i svenska. 

Provbetygen i de nationella proven stämmer väl överens med betygen som eleverna fick. 

I åk 3 var inte alla elever godkända inom vissa delar av nationella prov i matematik. Den 

delen som missades var de skriftliga uträkningarna och det var endast två elever som inte 

klarade det. I åk 3 var inte alla elever godkända i skrivdelarna i de nationella proven i 

svenska. De flesta var dock godkända i läsförståelsedelarna.  

 

Eleverna har överlag god social kompetens på skolan. Vi har under perioder arbetat specifikt 

med gruppdynamik och delaktighet. Klasserna har haft besök av kuratorn samt av 

skolsköterskan när vi arbetat med olika typer av samarbetsövningar och värdegrundsövningar. 

Vi har som mål att alla elever ska kunna genomföra samma uppgift och den är alltid 

individanpassad nivåmässigt. Detta för att alla ska känna att de klarar av uppgifterna och för 

att alla ska få känna sig delaktiga i samma arbete. Till exempel i matematik där eleverna 

arbetar i olika matematikböcker men inom samma matematiska område. Ett annat exempel så 

har vi skapat en egen tidning i åk 5-6 där allas texter blev något att lära sig från. Vi har även 

ett av våra mål i det systematiska kvalitetsarbetet nämligen bemötande kopplade till just dessa 

delar och detta göra att dessa delar är ständigt närvarande i undervisningen. Vi arbetar även en 

hel del utifrån de fem stora förmågorna som är framskrivna i Lgr 11. Detta för att det blir mer 

synligt för eleverna vad som förväntas av dem och även för att det blir tydligare att ämnena i 
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skolan hänger ihop. Vi har bland annat skapat projekt mellan NO/SO i tematiska 

arbetsområden för att eleverna ska se att ämnena går in i varandra. Ett projekt kallades 

Framtiden där eleverna skapade ett eget nytt klimatsmart samhälle med hjälp av Minecraft. 

Vi har även tagit fram nya ledord på skolan, Trygghet, respekt och kunskap för livet. Dessa 

ord har vi arbetat mycket med i klasserna för att skapa gemenskap och förståelse för varför 

kunskap är viktigt.  

Pedagogerna har sett att användandet av Unikum och att samla uppgifter där och att arbeta 

utifrån en tydlig pedagogisk planering med en överskådlig matris gett ett gott resultat för våra 

elever. Pedagogerna har kunnat ge formativ bedömning i Unikum en annan utsträckning än 

tidigare vilket gjort att eleverna kunnat utvecklas.  

Vi samlar alla på elevexempel som vi visar för eleverna och använder mallar och matriser för 

att hjälpa eleverna framåt i deras kunskapsutveckling. 

Pedagogerna har arbetat mycket tematiskt för att visa eleverna att flera av förmågorna 

återkommer i alla ämnen i skolan och att ämnena hänger samman även utanför skolan. Vi har 

även gemensamma diskussioner för att skapa samsyn mellan lärarna och över de olika 

årskurserna. Kartläggningarna är något vi alla känner har gett oss möjlighet att på ett effektivt 

sätt kunna lägga vår undervisning på rätt nivå för varje enskild elev. 

Det är förmågorna som styr hur arbetet läggs upp kring det centrala innehållet. Eleverna 

behöver få tydliga mål, både långsiktiga och kortsiktiga, för att de skall veta vad som 

förväntas av dem under arbetspasset och så att de skall kunna sätta in kunskapen i ett längre 

perspektiv. Framgångsfaktorerna kring samma elevgrupp har också varit gemensamma 

diskussioner för att skapa samsyn mellan lärarna och över de olika årskurserna.  

Att använda formativ bedömning, placering i klassrummet och medvetna val vid 

gruppindelningar är något vi alla arbetar med.  För att kunskap inte går förlorad använder vi 

oss av Unikum samt Gafe, arbetar utifrån en tydlig pedagogisk planering med en överskådlig 

matris, arbeta mer tematiskt så har eleverna fått en större förståelse för hur de olika ämnena 

hänger samman. 

Vi sambedömer de flesta bedömningsuppgifter tillsammans i arbetslaget, nationella prov 

sambedöms även med flera skolor i kommunen. Vi ser alla till att utmana eleverna där de är i 

sin kunskapsutveckling, och genom våra kartläggningar, underlättar det planeringen av 

undervisningen. Att starta upp större områden med en kartläggning av elevernas förkunskaper 

ger oss ännu en pusselbit i hur vi ska lägga upp undervisningen.  

 

Hur får vi varje timme av vår lärgrupps- och klasstid att bli fullt utnyttjad för lärande och 

utveckling tillsammans? En begränsning av skolområdet har gjort att det blivit färre konflikter 

vilket gör att mer tid har kunnat ägnas åt undervisning. Det vore bra om vi haft tvålärarsystem 

för att alltid kunna dela och stötta eleverna och även varandra. På detta sätt blir det mer 

kollegialt lärande och möjlighet till gemensamma reflektioner av undervisningen vilket ger 

ökad möjlighet till förbättring.  
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Del 2 Utvärdering av arbetet med planen för Systematiskt kvalitetsarbete (rör förskola och grundskola) 

 

Utvecklingsområde 1:  

Elevernas kommunikativa förmåga 

Mål enligt lgr11 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 
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Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

   Vilka insatser gav 
resultat? 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 

Eleverna kan formulera sig och 
kommunicera i tal och skrift. 
 
Eleverna kan anpassa språket 
efter olika syfte, mottagare och 
sammanhang. 
 
Eleverna kan uttrycka sig med 
hjälp av olika estetiska uttryck. 

NP åk 6: Bra resultat 
NP åk 3: Bra resultat 
 
Den muntliga förmågan 
hos de äldre har 
utvecklas mycket. De kan 
anpassa språket efter 
olika syfte, mottagare och 
sammanhang.  
 
Mottagarna har utvecklat 
sin förmåga att ge 
respons. 
 
Eleverna har blivit bättre 
på att använda olika 
estetiska uttrycksformer. 

Muntliga framträdande i 
klassrum och Mysingar. 
 
Olika genrer av skriftlig 
produktion. 
 
Äldre redovisar för yngre och 
vise versa.  
 
Gemensamma mallar för olika 
textgenrer. 
 
Boksamtal. 
 
Bokrecensioner. 
 
Begreppsträning i alla ämne. 
 
Till alla kommunikations 
uppgifter finns en estisk 
uttrycksform så som 
Bookcreator, Keynote, 
Piccollage. 

Muntliga framträdande i 
klassrum och Mysingar. 
 
Äldre redovisar för 
yngre och vise versa.  
 
Boksamtal. 
 
Bokrecensioner. 
 
Begreppsträning i alla 
ämne. 
 
Gemensamma mallar för 
olika textgenrer. 
 
Redovisning tränas 
redan från F-klassen. 

Fortsätt arbetet med 
språkutveckling i alla ämne.  
 
Fortsätt med mysingar 
samt redovisningar över 
åldersgränserna då det ger 
stora resultat i elevernas 
muntliga framföranden.  
 
Den skriftliga delen 
behöver utvecklas. 
 
(Genrepedagogik 
utbildning) 

23



 
2018-06-15 

 

 

Utvecklingsområde 2:  

Likvärdig bedömning 

 

Mål enligt lgr11 

Skolans mål är att varje elev utvecklar ett större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egna och 

andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.  

Läraren ska vid betygsättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en 

allsidig bedömning av dessa kunskaper. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

   Vilka insatser gav 
resultat? 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 
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Utvecklingsområde 3:  

Bemötande 

 

Mål enligt lgr11  

Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde och kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 

vilja att handla också med deras bästa för ögonen. 

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och 

olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. 

 

Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

   Vilka insatser gav 
resultat? 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 

Alla ska bemöta varandra med 

respekt och på ett trevligt sätt 

så att alla känner sig trygga.  

De yngre eleverna tar till 

sig mer av våra ledord.  

 

Skapandet av skolans ledord: 
Trygghet, Respekt med 
Kunskap för livet. 

Skapandet av skolans 
ledord: Trygghet, 
Respekt med Kunskap 

Arbete med våra ledord 

måste fortgå! 
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Alla ska kunna möta olikheter 

med respekt, trygghet och 

glädje. 

Det finns negativa 

tendenser bland de äldre 

elever där elever inte 

alltid möter elever och 

vuxna med respekt och 

detta behöver fortsatt 

arbete för att det inte ska 

sprida sig till de yngre. 

Alla elever verkar 

införstådda med våra 

ledord och kan dem. Det 

är förmågan att efterleva 

dem som behöver tränas. 

Friends har gjort en 

enkät och kartläggning 

på skolan. Arbetet 

fortsätter under 

projekttiden.   

Kartläggningen av 

trygga/otrygga platser 

har gett bra resultat.  

Rastaktiviteter är positivt 

då det engagerar 

eleverna.  

Att stänga av delar av 

skolområdet på rasterna 

Ökad bemanning på raster. 

Avstängning av vissa 
områden på skolgården. 

Inköp av gagarink 

Rastaktiviteter 
Fadderverksamhet. 

Gemensamma temadagar. 

Att vara åhörare på 
Mysingarna och 
redovisningar. 

Skolavslutningar och 
uppstarter. 

Att de flesta raster är 
gemensamma. 

Alla leksaker är 
gemensamma. 

för livet. 

Avstängning av 
fruktträdgården gav en 
rejäl konfliktminskning 
på rasterna.  

Nya lekaktivitet. 

Rastaktiviteter 

Matsalen har varit 

stökig men bestämda 

platser och fler vuxna 

gör det lugnare.  

Förändrade mattider för 

att det ska bli färre i 

matsalen samtidigt. 

En klocka som det rings 

i för att alla ska vara 

tysta. 

Att eleverna sitter 

åldersblandat när de äter 

samtidigt. 

Fortsatt avgränsning av 

skolområdet på rasterna då 

detta skapar en tryggare 

och lugnare miljö för 

elever och vuxna. 

Mer struktur kring 

rastaktiviteter då 

organiserade lekar skapar 

mindre konflikter på 

rasterna. 

Mysingar och 

redovisningar gemensamt. 

Att göra så mycket som 

möjligt gemensamt på 

skolan och med blandade 

åldrar. Temadagar, 

friluftsdagar, uppstartsdag, 

de 5 sinnena. Rastlekar.  

Utveckla 

studiekompisverksamhet. 

Fadderverksamheten F-

klass – åk 5. 
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Del 3 Verksamhetens utvecklingsbehov utifrån måluppfyllelse och utvärderingen av arbetet med SKA-planen 

gör att vuxna har bättre 

uppsikt över eleverna när 

de är ute och detta 

skapar en tryggare 

utemiljö. Under hösten 

har vi även förstärkt med 

fler vuxna ute innan vi 

stängde av områden. 

Vilka mål bör fortsätta utvecklas, vilka bör tas bort och vilka ska läggas till, motivera: 

Vi ser av resultaten från NP att vi behöver fortsätta utveckla skrivandet. Här finns önskemål om utbildning i genrepedagogik för att lära oss att 

arbeta efter mallar som stöd i skrivprocessen. Behöver planeras och kanske inte kan komma igång förrän till våren.   

Gemensamt tema kring läsning ht första del, dels för att fortbilda personal genom Skolverkets portal och dels för att utveckla läsintresse och 

läshastighet hos eleverna. Vi arbetar både skola och fritids. Vi kommer att utvärdera genom att jämföra och analysera resultat från lästester före 

och efter tema. Vi fortsätter att utveckla rastaktiviteter.  

Med Friends hjälp kommer vi också att fortsätta arbetet med bemötande och acceptans. 

Övrigt av vikt, exempelvis resurskrävande investeringar utanför befintlig budget med motivering: 
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Årlig nulägesbedömning av måluppfyllelse och det systematiska 

kvalitetsarbetet 

Syfte: 

 Del 1 Grundskolan: Summera elevernas måluppfyllelse och analysera resultaten på

organisationsnivå

 Del 2 Förskola och grundskola: Göra en bedömning av resultatet av

utvecklingsområdena som lyftes i SKA-planen och analysera resultaten

 Del 3 Förskola och grundskola: Identifiera förbättrings-/utvecklingsområden utifrån

ovan nämnda punkter samt utifrån behovsinventering i ett bredare perspektiv

Del 1 måluppfyllelse (rör grundskola) 
Elevernas måluppfyllelse, bilagda avidentifierade betygskataloger 

Organisationsanalys av resultaten: 
Årskurs 6 samlade meritvärde var 214,5p, vilket är en höjning från föregående då 
meritvärdet var 203p. 

Kooperativt lärande har varit ett viktigt redskap för strukturerat arbetet med delaktighet 
,samarbete och gemenskap. Dagar med gemensam aktivitet för alla klasser visar hur 

värdegrundsarbetet ger resultat. Så många fina, engagerade, ansvarstagande och trygga 

elever det finns på skolan. Det Kooperativa arbetssättet har skapat förutsättningar för 
delaktighet och engagemang. Elever som varit svårmotiverade till att arbeta har genom de 
tydliga rollerna tagit sitt ansvar och visat intresse för arbetet. Även tysta elever har vågat ta 
plats och prata med sin axelkompis eller i sina lärgrupper.  

Elever i behov av särskilt stöd behöver ofta uppleva med hela kroppen. Ibland använda 
leken och att ritprata när något nytt presenteras. Att vara väl förberedd, ofta med bildstöd. 
Angeläget att lärmiljön är så anpassad och kompenserar så gott det går.  

Överlag lyckas fler flickor bättre än pojkar. T.ex. slöjd handlar mycket om att försöka 
upprepade gånger med olika moment innan man lyckas. Man får inte ge upp utan vara 
uthållig. Flickor har generellt större mognad på det området, i alla fall i de åldrar vi arbetar 
med. Ibland att finns det ett motstånd hos vissa pojkar mot textilslöjd, möjligen beroende 
på tradition och gamla könsroller.  

I förskoleklass är det viktigt att skapa trygghet för eleverna. Att de lär känna varandra och 
blir trygga med kamrater, vuxna och den nya miljö som de kommit till. Det gör vi genom att 
leka både i styrda tex samarbetslekar och i fria leken. Det är viktigt att skapa rutiner och ha 
gemensamma regler. Detta är saker vi lägger stort fokus på när eleverna börjar på hösten - 
men också något som vi hela tiden får jobba vidare med, vilket också gäller alla klasser. 

För att motivera/stimulera eleverna är det en variation under dagen. Lektion fritids har 
möjliggjort att eleverna kan delas in i mindre grupper.  I lärmiljön används dagligen 
bildstöd, individuella arbetsscheman och inläsningstjänst för enskilda elever.  

Vi arbetar med att skapa förståelse/acceptans hos eleverna att alla gör på olika sätt, så 
eleverna går själva och hämtar exempelvis hörlurar, hörselskydd och skärmar när det 

behövs, vilket gör att arbetsmiljön och lärmiljön blir bättre. Eleverna som går på 

fritidshemmet, har fått möjlighet till en meningsfull fritid, rekreation och ett ökat lärande. 
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Del 2 Utvärdering av arbetet med planen för Systematiskt kvalitetsarbete (rör förskola och grundskola) 

Utvecklingsområde 1: Språkutvecklande arbetssätt 

Mål enligt Lgr 11  

Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt  

Vilken förväntad effekt var 

tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

   Vilka insatser gav 

resultat? 

Övrigt (krävs ytterligare 

insatser, har det 

framkommit nya 

utvecklingsområden? m.m.) 

1: Delmål 

Vi arbetar med 

språkutvecklande arbetssätt, 

dvs eleverna har en ökad 

språkmedvetenhet  i alla 

ämnen.  

 

2: Eleverna är  inspirerade  att 

utveckla språket genom 

lärande och lek. 

 

 

 Språklyftet har gjort att 
vi blivit mer medvetna 
om att vi arbetar 
språkutvecklande i alla 
ämnen. Vi har fått fler 
verktyg som vi har 
kunnat använda i våra 
klasser. En gemensam 
röd tråd och intressanta 
diskussioner har vi haft.  
 
Vi tror att eleverna även 
blivit inspirerade av vårt 
deltagande i Språklyftet 
genom att de fått ta dela 
av olika sätt att utveckla 
språket. 
 

 

Prata och synliggöra 

betydelsebärande ord och 

begrepp i alla ämnen både i 

skolan och på fritidshemmet. 

 

I alla möten ta tillvara på 

möjligheten att utveckla 

elevernas språkliga förmåga. 

 

Alla pedagoger deltar i 

Språklyftet (på olika sätt) 

 

 

 

Det kollegiala lärandet i 

olika konstellationer har 

lett till en ökad 

kompetens hos alla 

pedagoger, både skola 

och fritidshem. 

 

Vi kommer att fördjupa 

arbetet med 

språkutvecklande 

arbetssätt under 

kommande läsår. 
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Utvecklingsområde 2: Tillgängliga lärmiljöer (fysisk, social och pedagogisk) 

Mål enligt Lgr 11 - Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 

Vilken förväntad effekt var 

tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

   Vilka insatser gav 

resultat? 

Övrigt (krävs ytterligare 

insatser, har det 

framkommit nya 

utvecklingsområden? m.m.) 

1: Eleven möter en variation 
gällande arbetssätt, 
grupperingar, innehåll/teori 
och praktik, över dagen, 
veckan,  hela läsåret.   
 
2: alla elever har studiero och 

upplever ett gott 

klassrumsklimat 

 

3: Eleverna har en 

stimulerande lärmiljö, som 

uppmuntrar till lärande och 

samspel,  ute och inne. 

 

4: Eleverna visar acceptans 

för varandra och visar 

samhörighet med varandra. 

 

Vi har inte lyckats fullt ut 
med att ha varierade 
skoldagar som är 
uppblandade med både 
teoretiska och praktiska 
ämnen. I vissa klasser har 
det blivit vissa dagar med 
lite tyngre dagar. 
Vi har fått en gemensam 
inspirerande föreläsning i 
kooperativt lärande. 
 
Grupperingar har inom 
vissa grupper använts 
med försiktighet på 
grund av enskilda elevers 
behov för att skapa 
studiero och ett gott 
klassrumsklimat. 
 
Arbetsron i klasserna kan 

Strukturerad metod för att 

lyfta elever, tillsammans 

bestämma vilka strategier 

man ska prova och hur vi ska 

följa upp det. 

 

Vi använder 

grupperingsverktyget 

på ett medvetet sätt för 

elevens bästa. 

 

Klasskonferenser i mitten på 

varje termin där både skola 

och fritidshemmet deltar. 

 

Pedagogiska planeringar är 

synliga för alla genom 

UNIKUM. 

 

Vi har ett strukturerat 
arbetssätt. Vi är flexibla 
och nyttjar de lokaler vi 
har så gott vi kan. Det 
pedagogiska och sociala i 
lärmiljön är det vi kan 
påverka. Vi har en god 
samverkan. Trygga 
elever ger bra 
förutsättningar så att 
lärandet tar fart. 

 

Vi kommer att fördjupa 

arbetet med att lära oss 

mer om hur vi utvecklar 

lärmiljön under kommande 

läsår, för att kunna möta 

alla elevers olika behov 

och förutsättningar. 

 

Vi behöver också utveckla 

samarbetet med högstadiet 

kring vår gemensamma 

skolrestaurang, vilket både 

innebär samsyn kring 

regler och förhållningssät 

och mattider. 
 

 

30



 
2015-06-26 

 

 

5: Eleverna är medvetna om 

att vi lär oss på olika sätt.   

 

6:  Fritidshemmet: 

Lekskicklighet - Eleverna är 

trygga i lärmiljön och i den 

hittar de utmaningar till att 

utveckla lek- skickligheten . 

 

 

 

förbättras. 
 
Vi upplever det positivt 
med de grå skärmarna 
och med hörselskydden. 
Många elever väljer dem 
vid olika tillfällen. 
 
Elevernas lärmiljö, 
klassrum, grupprum och 
kapprum, stora brister i 
underhåll. Utemiljön är 
på väg att förbättras. 
 
Vi har under året 
aktivitetsdagar där hela 
skolan är delaktiga, dessa 
dagar är mycket positiva. 
Vi upplever även att vi 
har väldigt lugna raster 
med få konflikter. I 
klassrummen kan vi även 
se att eleverna behandlar 
varandra med respekt 
och accepterar varandra i 
bl.a. grupparbeten och 
förstår att alla lär sig på 
olika sätt. 
 

 

Bokcirkel i PUG - “Det 

professionella lärandets inne- 

boende kraft” - Timperley.  

 

6: Bokcirkel för 

fritidspedagogerna - 

“Fritidshemmets mål och 

resultat” - Pihlgren. 
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Utvecklingsområde 3: IKT och formativt förhållningssätt 

Mål enligt Lgr 11  

Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.  

Vilken förväntad effekt var 

tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

Jollen 
1.Eleverna använder Ipad till 

färdighetsträning. 

 

2: Eleverna skriver på ipad - 

Google document.  

 

3:Eleverna skapar film med 

digitala lärverktyg. 

 
 

Delmål uppnått 

 

 

 
Delmål uppnått 
 

 
Delmål uppnått 
 

Introducerar Ipaden som 

lärverktyg för de yngre 

eleverna. Avgränsar till fåtal 

program och bygger sedan på 

efterhand som eleverna 

behärskar programmet. 

 

Samarbeta med Gleerups och 

använda deras digitala 

läromedel. Vi är pilotskola.  

 

Pedagogiska möten i olika 

konstellationer, som syftar 

till kollegialt lärande.  
 

Två pedagoger som har 
utrymme i sin tjänst att 
coacha och utbilda 
kollegorna inom IKT. 
 
 

Vilka insatser gav 

resultat? 

 

 
Vi är på god väg med de 
mål vi har satt upp. Vi 
vill utveckla detta 
övergripande mål med   t 
ex att eleverna lär sig 
använda ipaden som ett 
lärverktyg.  
 

Övrigt (krävs ytterligare 

insatser, har det 

framkommit nya 

utvecklingsområden? m.m.) 

 

Vi kommer att fördjupa 

arbetet med digitala 

lärverktyg och har nu 

förenklat 

utvecklingsområdet genom 

att enbart benämna det 

digital undervisning. 

Tidigare har vi satt ihop 

digital undervisning och 

formativ undervisning. 
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Korallen 
Eleverna hanterar 
inloggning i olika 
lärprogram. 

Eleverna använder Unikum 
för att göra en presentation 
av sig själv 

Eleverna skriver veckobrev 
i UNIKUM. 

Eleverna redigerar bild och 
film. 

Regattan 
Eleverna hanterar Ipaden 
som ett lärverktyg. 

Eleverna har kunskap om 
rättigheter och skyldigheter 
på nätet. 

Delmål uppnått 

Delmål uppnått delvis 

Delmål uppnått delvis 

Delmål uppnått 

Vi anser att eleverna 
använder sina ipads på 
ett bra sätt, som ett 
lärverktyg.  

Det är ett ständigt 
pågående arbete. Åk 5 
och 6 har arbetat med 
”älska internet”. Detta 
måste vara ett ständigt 
återkommande arbete. 
Vi behöver speciellt 
arbeta med eleverna i 
årskurs 4. 
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Eleverna vet vad det 
innebär att vara källkritisk. 

Vi arbetar med det i 
samtliga ämnen. Vi 
behöver ständigt 
arbeta med detta. 
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Del 3 Verksamhetens utvecklingsbehov utifrån måluppfyllelse och utvärderingen av arbetet med SKA-planen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka mål bör fortsätta utvecklas, vilka bör tas bort och vilka ska läggas till, motivera: 

Våra två ledstjärnor är – Skola och fritidshem är en helhet för varje elevs bästa möjliga lärande samt När jag lär mig mår jag bra – när jag 

mår bra lär jag mig.  Vi har utifrån analys av föregående läsår kommit fram till att vi behöver ytterligare fördjupa arbetet med följande  tre 

utvecklingsområden. Digital undervisning, språkutvecklande arbetssätt och tillgänglig lärmiljö. Övergripande för de tre områden är att vi 

ytterligare utvecklar hur vi använder varje pedagogs kompetens för elevens lärande, både skola och fritidshem. 

 

Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Gleerups och använda deras digitala läromedel. Vi är pilotskola för tredje året i rad. 

Pedagogiska möten i olika konstellationer, både på enheten och kommungemensamma konferenser syftar till att utveckla kompetensen 

kring digitalisering. Lärarkonferenserna varje vecka kommer att ha ett rullande schema, en tisdag per utvecklingsområde, men med en tydlig 

röd tråd i utvecklingsarbetet. Fritidshemskonferenserna kommer att fokusera på fördjupning och fortsatt implementering av lgr11 (flera nya 

medarbetare på fritidshemmet kräver en viss omstart) bland annat genom Ann S Pihlgrens bok ”Fritidshemmets mål och resultat”. Alla 

klasser kommer att arbeta med EHM – Elevhälsomötet., i syfte att arbeta förebyggande och främjande. 

 

  

 

 

 

 

 

Övrigt av vikt, exempelvis resurskrävande investeringar utanför befintlig budget med motivering: 

 

Kompetensutveckling för att möta kravet på legitimation för fritidspedagoger/lärare fritidshemmet. 

 

Elever med omfattande stödbehov – anpassningar lärmiljö och kompetensutveckling, är en stor utmaning. 

 

Den fysiska miljön med upprustning av befintliga rum, och tillbyggnad av nya rum för att kunna åstadkomma ändamålsenliga lärmiljöer.  

 

Skolgården, delen mellan F-6 och 7-9 behöver utvecklas för att öppna upp för en gemensam lärmiljö för yngre och äldre. Multisportarena 

hade varit ett utmärkt sätt att utveckla den gemensamma skolgården. 

Den digitala infrastrukturen måste kontinuerligt byggas ut och underhållas för att kunna möta dagens behov av välfungerande trådlöst 

nätverk. 
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Årlig nulägesbedömning av måluppfyllelse och det systematiska 

kvalitetsarbetet 
 

Syfte:  

 Del 1 Grundskolan: Summera elevernas måluppfyllelse och analysera resultaten på 

organisationsnivå 

 Del 2 Förskola och grundskola: Göra en bedömning av resultatet av 

utvecklingsområdena som lyftes i SKA-planen och analysera resultaten 

 Del 3 Förskola och grundskola: Identifiera förbättrings-/utvecklingsområden utifrån 

ovan nämnda punkter samt utifrån behovsinventering i ett bredare perspektiv 

 

 

Del 1 måluppfyllelse (rör grundskola) 

Elevernas måluppfyllelse, bilagda avidentifierade betygskataloger 

 

 

 

 

  

Organisationsanalys av resultaten: 

 

De elever som har lägst betyg har av olika anledningar ett svagt svenskt språk. Undervisningen 

bygger ofta på att eleven läser texter som en del av undervisningen men även kan tillgodogöra 

sin information audiotivt. För att kunna utveckla sina ämnesmässiga vokabulär krävs ett bra 

grundspråk. De elever som inte har något betyg har i de flesta fall varit en kort tid i Sverige och 

pedagogerna har inte haft möjlighet att se deras förmågor än. En annan analys av 

betygsresultatet är att elever med neuropsykologiska funktionshinder representerar de lägre 

betygen. Pedagogerna använder olika metoder för att skapa stödstrukturer där elever får hjälp 

med sin språkliga utveckling. Ord och begreppsinlärning är ett område som pedagoger inom 

SO och NO arbetar mycket med. Digitala läromedel kommer att introduceras i ökad 

utsträckning under hösten. Sannolikt kommer detta att underlätta individualisering av 

undervisningen även i stora elevgrupper. 

 

Många elever är i stort behov av en tydlig struktur både på lektioner och sina egna studier. 

Därför har skolan valt att upprätta arbetslagsgemensamma riktlinjer för hur lektionsstart och 

slut ska genomföras. Syftet är att skapa rutiner för eleverna som underlättar för eleverna och 

de då lättare kan fokusera sin inlärning. En bra lärmiljö är grunden för alla elever och dessa i 

synnerhet. Ett klassrum har utrustats med ljuddämpande inredning och detta har fallit väl ut 

och kommer att upprepas i fler lokaler när ekonomin tillåter.  

 

Skolan har under några år prioriterat små undervisningsgrupper i matematik. Då detta inte 

har kunnat visa på ett bättre resultat har nu en annan organisation tagits fram för extra stöd 

till elever. Denna organisation startar upp från och med höstterminen -18.  
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Del 2 Utvärdering av arbetet med planen för Systematiskt kvalitetsarbete (förskola och grundskola) 

Utvecklingsområde 1: 
Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11  

Utveckla skolans analysarbete av elevernas resultat för att ge alla elever optimala lärförutsättning. 
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Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

Vilka insatser gav 
resultat? 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 

Analyserna av elevernas 
resultat som gjordes i juni 
införläsåret 17/18 skulle 
utvecklas mer för ett 
effektivare användande av 
skolans kompetenser och 
resurser. 
Med tydligare bild av hur 
elevernas resultat ser ut och 
varför de ser ut som de gör kan 
skolan göra ännu bättre 
anpassningar på organisations-
, grupp- och individnivå för att 
höja elevernas resultat. 

Pedagogernas analyser 
har fördjupats och 
därmed kunnat ge bättre 
underlag för utveckling 
av undervisningen. 
Det blev tydligare att det 
behövdes strukturella 
förändringar i hela 
grupper och dessa 
anpassningar utvecklades 
i samarbete mellan 
pedagoger och 
elevhälsoteam. 

Ett tydligare instrument för 
analys togs fram och används 
vid terminsbyten. Tid har 
avsatts för analys för enskild 
pedagog, i arbetslag och 
ämnesvis. 
Klasskonferenser med längre 
avsatt tid och ledda av EHT-
personal har genomförts i 
klasser med generella behov 
av extra anpassningar 

Pedagogernas 
diskussioner ämnesvis 
har resulterat i 
förändrade pedagogiska 
upplägg.   

De klasser som skolan 
har gjort punktinsatser i 
har slagit väl ut. Det har 
skapat en lugnare 
studiemiljö och fokus 
har kunnat läggas på 
studierna istället för 
skapa struktur.  

Undervisningen är olik 
mellan pedagoger inom 
samma ämne vilket 
försvårar när en pedagog är 
frånvarande eller när 
resurspersoner ska 
samköra stödinsatser till 
elever som är i behov av 
detta. Skolan kommer att 
börja ta fram gemensamma 
planeringar för pedagoger 
inom samma ämnen. 

En ny organisation av 
stödinsatser har tagits fram 
och kommer att tas i bruk 
och fortsätta att utvecklas 
under kommande läsår. 
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Utvecklingsområde 2:  

Mål enligt lgr11 

Skapa en tydligare inre organisation för att främja ett gott samarbete kring elevens hela studiesituation och därmed ge eleven effektivare stöd i 

studier och sociala utvecklingsområden. 
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Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

   Vilka insatser gav 
resultat? 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 

Tydligheten i befogenheterna 
hos personalen skulle 
förbättras så att inte få 
personer hänvisas till att lösa 
många uppgifter.  
Fler personer som har mandat 
och kunskap att bemöta och 
besluta kring utvecklingsbehov 
ger en effektivare arbetsmiljö 
med snabbare stöd till elever. 
 
 

Pedagogerna tar mer eget 
ansvar och fattar beslut i 
det vardagliga arbetet 
vilket gynnar eleverna 
som snabbare kan få stöd 
i sin studiesituation. 
Tydliggörande av olika 
rollers befogenheter 
ledde till större 
ansvarstagande. 
 

Ett flexibelt konferensschema 
användes där agendan 
uppdaterades allt eftersom 
behoven ändrades under 
terminernas gång. 
Utvecklingsstöd till personal 
som behövde det. Personal 
har fått möjlighet till 
personlig handledningen 
samt enskilda eller gruppvisa 
samtal med olika funktioner 
inom elevhälsan. 
Kompetensutveckling för 
elevhälsoteamet för att 
tydliggöra teamets inre 
arbete och utveckla 
samverkan med den 
pedagogiska personalen för 
att därmed nå högre resultat 
med eleverna. 
Specialpedagogerna har haft 
olika ansvarsområden 
specialiserade inom olika 
områden. 

Arbetet kring klasser 
och elever i behov av 
stödinsatser blev 
effektivare och eleverna 
kunde få mer 
heltäckande stöd 
snabbare. Många olika 
kompetenser som 
exempelvis skolpsykolog 
och logoped deltog vilket 
gav en större bredd i 
diskussionerna. 
Pedagogerna har i olika 
handledningssituationer 
fått fler redskap till att 
möta elever med olika 
funktionsvariationer. 
Specialpedagogernas 
specialistkompetenser 
utnyttjades bra. 

Skolan ska utveckla 
samarbetet med F-6 
skolorna i kommunen för 
att ha ännu bättre kunskap 
om eleverna som kommer 
till årskurs 7. Rutinerna för 
mottagande av elever med 
skyddad ID kommer att 
utvecklas för att kunna 
möta dessa elever bättre. 
Skolan har utökat sin 
ledningsorganisation med 
en halv biträdande 
rektorstjänst som kommer 
att ta över specifika 
ansvarsområden vilket 
även bör ge en tydligare 
organisation och ett 
effektivare skolledarskap. 
Elevhälsoteamets 
kompetensutveckling hann 
inte slutföras utan fortgår 
under kommande läsår. 
Samverkan mellan 
specialpedagogerna och 
pedagoger som arbetar mer 
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Del 3 Verksamhetens utvecklingsbehov utifrån måluppfyllelse och utvärderingen av arbetet med SKA-planen 

 

 

 

 

 

 

 

riktat till elever i behov av 
särskilt stöd behöver 
utvecklas och därmed sätts 
en ny organisation kring 
stödinsatser på skolan från 
och med höstterminen. 

Vilka mål bör fortsätta utvecklas, vilka bör tas bort och vilka ska läggas till, motivera: 

De beskrivna målen kommer att fortsätta att utvecklas. Det ligger en struktur för arbetet och nya metoder kommer att tas fram över tid. 

Utvärderingarna och analyserna som är gjorda visar att arbetet med att utveckla undervisningen så att den blir mer likvärdig mellan pedagoger 

samtidigt som den blir med differentierad i klassrummet är ett prioriterat område. Skolan söker av denna anledning statliga pengar för att kunna 

driva denna utveckling snabbare.  

Elevernas trygghet är en förutsättning för lärande och arbete med att öka elevernas känsla av trygghet är ett prioriterat område där arbete pågår på 

många plan. Skolans AMOR-team kommer att tydliggöras och fler personer är aktiva i detsamma. Personalen får utbildning av Friends i metoder att 

använda i elevgrupper kring värdegrund. 

Skolan ska bjuda in föräldrar till att starta ett föräldraråd för att få en bättre kommunikation med hemmen. 

Övrigt av vikt, exempelvis resurskrävande investeringar utanför befintlig budget med motivering: 

Skolan har haft 5 elever med mycket stora särskilda behov som krävt helt egen personal samt en helt egen lokal. Flera i personalen måste gå en 

specialutbildning som är förlagd i Stockholm till följd av en av elevernas behov. Allt detta medför stora kostnader för skolan. 

IT-systemen är idag inte anpassade till digitala nationella prov vilket måste lösas under läsåret. 
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av 
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och 

det systematiska kvalitetsarbetet 

augusti 2018 

ÖSTRA KARUPS SKOLA OCH FRITIDSHEM 
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Årlig nulägesbedömning av måluppfyllelse och det systematiska 

kvalitetsarbetet 
 

Syfte:  

 Del 1 Grundskolan: Summera elevernas måluppfyllelse och analysera resultaten på 

organisationsnivå 

 Del 2 Förskola och grundskola: Göra en bedömning av resultatet av 

utvecklingsområdena som lyftes i SKA-planen och analysera resultaten 

 Del 3 Förskola och grundskola: Identifiera förbättrings-/utvecklingsområden utifrån 

ovan nämnda punkter samt utifrån behovsinventering i ett bredare perspektiv 

 

 

Del 1 måluppfyllelse (rör grundskola) 

Elevernas måluppfyllelse, bilagda avidentifierade betygskataloger 

 

  Organisationsanalys av resultaten: 

 

Elevernas måluppfyllelse: 

År 1 

2 av 26 når inte förväntad läsutvecklingsnivå enligt skolverkets kartläggningsmaterial. 

1 av 26 når inte förväntad matematisk utvecklingsnivå enligt skolverkets 

kartläggningsmaterial. 

År 3 

3 av 25 når inte godtagbara kunskaper i samtliga ämnen.  

År 6 

Betygsresultat: Snitt meritvärde 238,2p.  26 av 29 elever uppnår minst betyget E i samtliga 

ämnen. Analysen visar att elever som har gått kortare tid i svensk skola har svårt att nå upp till 

lägsta kunskapskravet i teoretiska ämnen där kraven på begreppsförståelse är högre.  I idrott 

och hälsa är det kunskapskravet i simning som inte uppnås. Utifrån den långa restiden till 

simhall läggs mycket av undervisningstiden i bussen vilket kan påverka måluppfyllelsen i 

andra ämnen. Skolan ser att ämnen med omfattande innehåll och med krav på hög språklig 

förmåga har lägre snitt. 

 

Måluppfyllelsen skiftar mellan ämnena. Vi har hög måluppfyllelse i engelska vilket skulle 

kunna förklaras i att eleverna spelar spel som är på engelska och tittar på ex Youtube. 

 

Elever som i hemmet har ett rikt språk har bättre förutsättningar att nå de högre 

kunskapskraven.  

 

Analysen av vårt arbete med ”bemötande” visar att dåligt språkbruk ofta är kopplat till en 

gruppaktivitet t.ex. fotboll.  

 

Rastaktiviteterna bidrar till att eleverna är aktiva på rasterna. Att vuxna leder och deltar i 

aktiviteten skapar trygghet samtidigt som relationer mellan elever i olika åldrar ökar. I dessa 

organiserade aktiviteter visar eleverna ett mer positivt språkbruk.  
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Organisationsanalys av resultaten: 

 

 

Framgångsfaktorer:  

 Fler pedagoger arbetar tillsammans i klassrummet/på fritidshemmet vilket medför en 

större flexibilitet för att kunna möta alla elever utifrån deras förutsättningar. 

 Kollegiala samtal i arbetslag och kommungemensam konferens.  

 Gemensam kompetensfortbildning så som Läslyftet,  Äventyrspedagogik, Kooperativt 

lärande och litteraturcirklar 

 Fritidspedagoger har en del av sin tjänst i skolan både som ämneslärare (idrott och 

hälsa samt bild) och som resurs till elever i behov av särskilt stöd vilket medför en 

naturlig övergång mellan skola och fritidshem.  

 Rastaktiviteter som skapar balans mellan lektion och avkoppling. Rastaktiviteterna 

leder till färre konflikter samt att alla elever har något att göra och någon att vara med 

på rasterna.  

 Begreppskartor 

 Lärmatriser som gör eleverna delaktiga och ger dem inflytande och insikt om sitt eget 

lärande och kunskapsprocess. 

 Möjligheterna med IKT ex flippade klassrum. 

 Låg personalomsättning som skapar en stabilitet i personalstyrkan 
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Del 2 Utvärdering av arbetet med planen för Systematiskt kvalitetsarbete (rör förskola och grundskola) 

 

Utvecklingsområde 1:  Språklig förmåga 

Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11  

Citat ur Lgr 11, kap 2:2. 

”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger 
också en grund för fortsatt utbildning.”  

 

“Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola  
 kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (...) 
 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (...) 
 kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt ha utvecklat kännedom om samhällets 

kulturutbud, 
 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,kommunikation, skapande och lärande,” 

 
“Läraren ska  

 organisera och genomföra arbetet så att eleven(...) 
 får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. “ 
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Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

   Vilka insatser gav 
resultat? 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 

Ökad språklig förmåga  
 
Ökad måluppfyllelse i samtliga ämnen 
 
Gott självförtroende 
 
Reflekterande och argumenterande 
samhällsmedborgare 
 
Socialt samspel utvecklas 
 

Genom dagliga 
observationer, olika 
kartläggningsmaterial 
samt nationella prov ser 
vi att de flesta elever 
utvecklar sin språkliga 
förmåga.  
 
Måluppfyllelsen har ökat i 
förhållande till den 
enskilda elevens 
utgångspunkt.  
 
Vi har sett ett ökat 
självförtroende. Glädje, 
Gemenskap och Goda 
Kunskaper genomsyrar.  
 
Genom kontinuerliga 
diskussioner och samtal 
ser vi att eleverna vet 
innebörden av begrepp 
som demokrati, 
yttrandefrihet, åsikter, 
människors lika värde.  
 

Kompetensfortbildning: 
 läslyftet (F-6) ”Från 

vardagsspråk till 
ämnesspråk”  

 bokcirkel -  
”Fritidshemmets mål 
och resultat” 
(Fritidshemmet) 

 IT-Klubben 
(Fritidshemmet + 
Förskoleklass) 

 individuell 
fortbildning (ex IKT) 

  
Kulturgarantin 
 
Vidareutveckling av IKT i 
undervisningen både på 
skolan och fritidshemmet 
samt medvetet arbete kring 
ord och begreppskartor  
 
Friends – uppstart av projekt 
 
Analys av resultat 

Samtliga insatser har 
bidragit till 
måluppfyllelsen.  
 
Kollegial samverkan, 
utbyte och lärande har 
stor betydelse.  
 
Kulturgarantin, 
medvetet arbete med 
ord och begreppskartor, 
studiehandledning för 
att få förklaring/begrepp 
på modersmålet. 

Den språkliga förmågan är 
en pågående process som 
ständigt behöver 
underhållas och vägledas 
därför kommer 
utvecklingsområdet 
kvarstå nästa läsår.  
 
Utvecklingsområde: 

 läsförståelse 
 problemlösning  
 begreppsförståelse 

 
Förebyggande och 
främjande klassarbete.   
 
Kooperativt lärande 
 
Ämnesgrupper i 
personalgruppen  
 
 
 
 

46



 
2018-09-04 

 

Utvecklingsområde 2:  Likvärdig bedömning 

Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11  

Med bedömning menar vi  kartläggning av elevernas kunskapsutveckling i förhållande till läroplanens mål. Vi utgår från följande frågor: 

 Var är eleven? 

 Vart ska eleven? 

 Hur hjälper vi eleven till målet? 
 
Citat ur Lgr 11, kap 2:7 
”Skolans mål är att varje elev 

 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 
 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

förutsättningarna.” 

”Läraren ska (...) 

 utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen 
samt informera rektor.”  
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Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

   Vilka insatser gav 
resultat? 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 

Vi gör likvärdig och rättsäker 
bedömning.  

 

Vi gör ännu inte en 
likvärdig bedömning.  

Samrättning av nationella 
prov 
 
Kommungemensamma 
konferenser 
 
Kollegiala samtal 
 
Kompetensfortbildning: 
Bygga Svenska – 
bedömningsstöd för 
nyanlända elever 
 
 

En kombination av alla 
genomförda insatser. 

Utvecklingsområdet 
kvarstår. 
 
Prioritera tid för 
ämnesövergripande 
samarbete och dialog.  
 
Gemensamma 
bedömningsuppgifter 
 
Tematiskt arbete 
 
Utveckla samrättning av 
nationella prov så att 
utrymme finns för djupare 
analys av Skolverkets 
bedömningsunderlag 
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Utvecklingsområde 3:  Bemötande 

Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11  

Alla är en tillgång i verksamheten. Hur kan vi alla – personal, elever - bemötta alla utifrån sina förutsättningar exempelvis utifrån modersmål, 
beteende, språk, kultur, religion, diskrimineringsgrunderna, familjeförhållande och så vidare.  
Citat ur Lgr 11, kap 2:1.Normer och värden  
”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 
uttryck i praktisk vardaglig handling.”  
”Skolans mål är att varje elev  
- respekterar andra människors egenvärd,  
- tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,  
- kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen…”  
 
Citat ur Lgr 11, kap 4. Fritidshemmets syfte  
”Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  
- skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt  
- kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,”  
 
Citat ur Lgr 11, kap 4. Centralt innehåll  
”Språk och kommunikation  
- Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.  
- Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverkas av en själv och andra.”  
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Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

   Vilka insatser gav 
resultat? 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 

Trygghet 
Social kompetens 
Jag känner att jag får vara 
den jag är.  

Överlag har vi elever som 
upplever skolan som en trygg 
plats.  
 
Friendsenkäten visade att 
elever var oroliga inför 
rasten. När vi börjat berätta 
vad som fanns att göra samt 
vilken/vilka vuxna som var 
ute har vi upplevt en ökad 
trygghet hos dessa elever.  
 
Elevernas sociala komptens 
har utvecklats. Detta ser vi 
genom att barn från olika 
klasser i högre grad pratar 
med varandra och umgås.  
 
Vi märker att eleverna 
känner att ”jag får vara den 
jag är” när de yngre eleverna 
säger ” vi är olika och 
reagerar olika”.  

Kompetensfortbildning  
 äventyrspedagogik 
 bokcirkel  
 Friends 

 
Insatser på individ och 
gruppnivå med stöd av 
elevhälsan/lärarcoach. 
 
Fadderverksamhet 
 
Rastaktiviteter 
 
Inköp av GAGA-rink 
 
 
 
 
 
 

Alla insatser 
tillsammans gav resultat. 

Utvecklingsområdet 
behöver kvarstå.  
 
Vi ser att vi har ensamma 
elever. Hur kan vi upptäcka 
dessa och hur kan vi hjälpa 
dem att känna tillhörighet? 
Hur stärker vi elevernas 
självkänsla? 
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Del 3 Verksamhetens utvecklingsbehov utifrån måluppfyllelse och utvärderingen av arbetet med SKA-planen 

 

Vilka mål bör fortsätta utvecklas, vilka bör tas bort och vilka ska läggas till, motivera: 

Språklig förmåga: För att eleverna ska ha bästa möjligheter att nå en god måluppfyllelse behöver vi fortsätta att utveckla deras språkliga 

förmåga. Områden som läsförståelse och begreppsförståelse är av stor vikt för att kunna ta till sig undervisningen i samtliga ämnen.  

Bedömning är ett utvecklingsområde som det behöver arbetas med över tid för att vi tillsammans ska kunna tolka och göra en likvärdig 

bedömning av kunskapskraven i Lgr 11.  

Bemötande: Elever som mår bra och trivs har bättre förutsättningar att nå goda resultat. Detta vill vi vidareutveckla genom att fortsätta vårt 

arbete med att skapa trygghet och utveckla eleverna s sociala kompetens. 
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Övrigt av vikt, exempelvis resurskrävande investeringar utanför befintlig budget med motivering: 

 

2019 införs ett legitimationskrav för fritidspedagoger. Fritidspedagoger är mycket svårt att rekrytera. När vi har annonserade efter 

fritidspedagoger hade vi inga legitimerade fritidspedagoger bland ansökningarna. För att säkra en hög kvalitet på fritidshemmet behöver vi 

satsa på kompetensfortbildning av den kompetenta personal som vi har idag.  

 

Ekonomiska förutsättningar till en utökning av rastaktiviteter på varje rast. Detta skulle inte bara gynna eleverna utan även kunna locka 

personal eftersom vi då skulle kunna erbjuda heltidstjänster på fritidshemmet.   

 

Vi har fler elever i behov av stöd under skoldagen och fritidshemstiden. Utöver det som görs idag behövs utökad kompetensutveckling för 

personalen samt investeringar som gör att lärmiljön kan anpassas utifrån elevernas specifika behov ex tillgång till lokaler för arbete i mindre 

grupp eller enskilt.  

 

Den digitala utvecklingen går snabbt därför är det av stor vikt att förutsättningar finns för att fortbilda våra pedagoger samt uppdatera/köpa in 

digital utrustning. Allt för att vi ska kunna ge eleverna en tidsenlig utbildning och bli en av Sveriges bästa skolkommuner.  Skolan – på elev, 

pedagog och administrativ nivå - behöver IT- system som pratar med varandra och som möter upp de skiftande behoven som finns. 

  

Inflyttning kring Tuvelyckan har börjat. Skollokaler behöver tas fram för att möta elevunderlaget.   

 

Om möjligheten att åka kommunalt mellan Östra Karup och Båstad fanns under skoldagen och lov skulle detta öka skolans/fritidshemmets 

förutsättningar att i större utsträckning göra studiebesök samt använda närområdet för att kunna konkretisera undervisningen och få eleverna 

att ”känna att det är på riktigt”.   
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Årlig nulägesbedömning av måluppfyllelse och det systematiska 

kvalitetsarbetet 
 

Syfte:  

 Del 1 Grundskolan: Summera elevernas måluppfyllelse och analysera resultaten på 

organisationsnivå 

 Del 2 Förskola och grundskola: Göra en bedömning av resultatet av 

utvecklingsområdena som lyftes i SKA-planen och analysera resultaten 

 Del 3 Förskola och grundskola: Identifiera förbättrings-/utvecklingsområden utifrån 

ovan nämnda punkter samt utifrån behovsinventering i ett bredare perspektiv 

 

 

Del 1 måluppfyllelse (rör grundskola) 

Elevernas måluppfyllelse, bilagda avidentifierade betygskataloger 

 

  

Organisationsanalys av resultaten: 

Måluppfyllelse elever åk 6-9 

Årskurs 9 

9a: 1 elev av 20 saknade 8 godkända betyg. Eleven har varit kort tid i Sverige. 

9b: 1 elev av 19 saknade 1 godkänt betyg. 

9c: 2 elever av 18 saknade totalt 20 godkända betyg. En av eleverna har varit kort tid i Sverige. 

 

Samtliga elever kom in på sina förstahandsval till gymnasiet. Genomsnittligt meritvärde 241. 

 

Årskurs 8 

8a: 6 elever av 22 saknade totalt 39 godkända betyg. En elev har varit kort tid i Sverige. Tre 

elever har haft hög frånvaro under vårterminen. 

8b: 7 elever av 18 saknade totalt 60 godkända betyg. 32 av dessa är kopplade till 3 elever som 

varit kort tid i Sverige. 2 elever har haft hög frånvaro under vårterminen. 

8c: 5 elever av 20 saknade totalt 28 godkända betyg. 19 av dessa är kopplade till 2 elever som 

varit kort tid i Sverige. 

8d: 1 elev av 18 saknade 3 godkända betyg. 

 

Årskurs 7 

7a: 6 elever av 22 saknar totalt 30 godkända betyg. 16 av dessa är kopplade till en elev som 

kom till skolan i april och har varit mycket kort tid i Sverige.  

7b: 7 elever av 22 saknar totalt 25 betyg. En elev har varit kort tid i Sverige. 

7c: 5 elever av 23 saknar totalt 32 betyg. Tre elever har varit kort tid i Sverige. 

 

Årskurs 6 

6: 5 elever av 30 saknar totalt 10 betyg. 
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Analys och åtgärder måluppfyllelse juni 2108 

 

Vi ser ett högt genomsnittligt meritvärde, 241, i åk 9 och att samtliga elever kommit in på sitt 

förstahandsval till gymnasiet. Nedan följer analys och åtgärder för åk 6-9. 

 

1) Styrkor 

Ämnesmässigt: 

Åk 9: Engelska, NO, Svenska och Hkk. 

Åk 8: Engelska, Hkk, Ma,  

Åk 7: Engelska, Ma, Mo Språk, Fy/Ke 

Åk 6: Engelska, Sv 

 

2) Troliga bakomliggande orsaker 

Inom ämnet engelska har vi valt att ge extra resurser så att undervisning kan ske i 

mindre elevgrupper. Det ger resultat och vi fortsätter med det under kommande 

läsår. Liknande fördelning görs inom ämnet svenska. Under läsåret har kollegialt 

utbyte och arbete med extra anpassningar inom samtliga ämnen pågått vilket 

sannolikt bidragit till den positiva utvecklingen inom övriga ämnen. 

 

3) Utvecklingsområden 

Ämnesmässigt 

Åk 9: Matematik, SO, Idh, Bild 

Åk 8: Sv, SvA, Matematik, Idh, Religion 

Åk 7: Religion, Sv, Engelska 

Åk 6: Ma, NO 

 

4) Troliga bakomliggande orsaker 

Fortsatt behov att jobba med anpassat material inom ämnena. Vi behöver också se 

över hur vi kan möta elever som varit kort tid i Sverige och elever med särskilda 

behov på ett bättre sätt. Vi behöver jobba aktivt förebyggande för att försöka hindra 

hög frånvaro som vi såg blomma upp för några elever under vårterminen. Vi behöver 

jobba med ledarskapet i klassrummet kopplat till struktur, tydliggörande av mål och 

delmål och elevers delaktighet. Extra simning och studiehandledning har varit insatt, 

behov kvarstår i flera ämnen.  

 

5) Föreslagna åtgärder för utveckling på grupp- och organisationsnivå 

Fortsatt arbete med extra anpassningar inom ämnena F-9. Se över struktur för ämnet 

matematik i ett F-9 -perspektiv. Fortsätta utveckla ämnessamarbetet över stadierna 

F-9. 

Se över organisationen F-9 för att använda studiehandledning på optimalt sätt. Arbeta 

med individuella planer för elever som varit kort tid i Sverige. Om möjligt utöka 

studiehandledning och tydliggöra strukturen för samarbete med pedagoger. 

Stärka upp organisationen F-9 kring elever med särskilda behov, arbeta med 

individuella planer och täta uppföljningar. Gäller även elever med hög frånvaro. 

Fokus på att arbeta förebyggande och med tidiga insatser om tendens till frånvaro 

finns. 

Klassrumsrutin med tydlig struktur ska gälla i samtliga klassrum för F-9. 

Extra simundervisning fortsätter. 
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Del 2 Utvärdering av arbetet med planen för Systematiskt kvalitetsarbete (rör förskola och grundskola) 

Prioriterade utvecklingsområden 17/18 

1. Förslövs skola – en F-9 skola 

2. Det relationella lärandet 

3. IKT-digitalisering 

 

Utvecklingsområde 1: Förslövs skola – en F-9 skola 

Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11  

Skolans värdegrund och uppdrag: likvärdig utbildning 

Övergång och samverkan: Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande. Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. 

 

Nuläge: Under läsåret har en rad insatser genomförts för att stärka F-9 perspektivet på skolan. Elever och personal ska känna att Förslövs skola är en 

F-9 skola och det ska finnas en röd tråd från F-9. 

 

Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

Uppnå en helhetsyn på eleven i 
ett 6-16 års perspektiv. 

Vi har kommit en bit på 
väg men vi behöver 
fortsätta och intensifiera 
arbetet under kommande 
läsår.  
 

Gemensamma möten har 
genomförts inom eht, apt, 
klasskonferenser.  
 
Specgruppen har inlett ett 
arbete tillsammans. 
 
Spsmkartläggningen har 
ställts in. 
 
Ämneskonferenser och 

Vilka insatser gav 
resultat? 
 
EHT: Vi har en ökad 
samsyn och utvecklar 
tillsammans 
elevhälsoarbetet i ett F-9 
perspektiv. 
Stödorganisation per 
stadie har tagits fram 
och strategier för hur 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 
 
Vi ser behov av 
organisationsförändring för 
att nå längre i F-9 
perspektivet. Förändring i 
skolledningen med en 
rektor och två biträdande 
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kollegialt ämnesutbyte har 
genomförts. 
 
Kompetensutveckling har 
genomförts utifrån 
gemensamma strukturer för 
F-9. 
 
Övergångar mellan årskurser 
har förbättrats. Fortsatt 
utveckling planeras. 
 

specgruppen ska 
utveckla sitt samarbete 
har sjösatts. 
 
APT: När vi träffas F-9 så 
ser vi varandra och möts 
över våra stadiegränser. 
 
Klasskonferenser: Vi 
lyfter framgångsfaktorer 
över årskurserna. 
 
Samarbete och kollegialt 
lärande inom ämnena 
har genomförts och 
kommer att fortsätta i 
ett F-9 perspektiv.  
 
Kompetensutveckling 
kommer att fortsätta 
utifrån gemensamma 
strukturer. 
 
Övergångar mellan 
årskurser, fortsatt 
utveckling av struktur 
planeras. 

rektorer byggs upp för att 
stärka F-9 perspektivet. Att 
förändra F-6, 7-9 kulturen 
är ett processarbete över 
tid där skolledningen 
fortsätter att ta fram 
strategier för att nå målet 
F-9.  
Vi har tagit fram kriterier 
för det som ska vara lika på 
skolan, det som kan vara 
olikt samt förtydligat 
skolledningens 
förväntningar på personal. 
Det som ska vara lika i hela 
skolan är värdegrund, 
elevsyn, kunskapssyn, syn 
på kollegor, förväntningar 
på personal, ledarskap och 
struktur, övergångar. 
Arbetsprocessen kommer 
att fortsätta kommande 
läsår. 
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Utvecklingsområde 2: Det relationella lärandet 

Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11  

Skolans värdegrund och uppdrag: Skolan ska främja förståelse mellan andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. 

 

Nuläge: Vi har fortsatt arbeta med projektet ”Relationellt lärande” i samarbete med Stöd- och utvecklingsenheten som grund för att utveckla 

personalens kompetens i relationsskapande som grund för kunskapsinlärning. Fortbildning med Formativt förhållningssätt har fortsatt. 

 

Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

Att skapa en god lärmiljö där 
det finns band mellan pedagog 
och elev som är bärkraftiga 
vilket skapar förutsättningar 
för kunskapsinlärning och 
ökad måluppfyllelse. 

Vi ser en positiv 
utveckling och fortsätter 
arbetet. 

Arbete med filmning –
Martemeo, och handledning 
av central specialpedagog har 
fortsatt. 
 
Gemensam fortbildning med 
formativt förhållningssätt. 
 
Utveckling av skolans 
lärmiljöer utifrån enskilda 
elevers behov. 
 
Värdegrundsgruppen leder 
samarbetet med Friends. 
Relationellt arbete är en del 
av värdegrundsarbetet på 

Vilka insatser gav 
resultat? 
 
Utvärdering av arbetet 
med specialpedagog från 
STU visar att det har 
varit utvecklande för 
enskilda pedagoger. Det 
är också lett till ökat 
fokus på relationellt 
lärande och en 
förbättring av lärmiljöer. 
 
Fortbildningen med 
litteraturstudier var 
grunden för det fortsatta 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 
 
Arbetet med Martemeo 
fortsätter under kommande 
läsår.  
 
Arbetet med att förbättra 
våra lärmiljöer fortsätter 
under kommande läsår. 
 
Värdegrundsarbetet 
tillsammans med Friends 
fortsätter med fokus på att 
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skolan. 
 
Vi fortsatte vårt arbete med 
att förbättra lärmiljöer. 
 
Centralt arbete kring 
formativt förhållningssätt 
genom kommungemensamma 
konferenser. 

arbetet på skolan. 
 
Utveckling av våra 
lärmiljöer har lett till 
förbättrad arbetsmiljö 
för våra elever. 
 
Formativt 
förhållningssätt syns i 
undervisningen i varje 
klassrum. 

förebygga nätkränkningar 
och skapa trygg skolmiljö 
för våra elever. 
 
Vårt arbete med att 
förbättra lärmiljöer 
fortsätter. 
 
Det formativa 
förhållningssättet ska synas 
i varje klassrum. 
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Utvecklingsområde 3: IKT - digitalisering 

Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11 

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet 

att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, 

för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna möjlighet att utveckla digital 

kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” (Skolverket, 2017) 

Alla verksamheter och alla skolans ämnen har som uppdrag att ge eleverna digital kompetens. (Skolverket, 2017) 

  

Nuläge: Kollegialt lärande på enheten och vid kommungemensamma konferenser har inlett den satsning på IKT som vi kommer att göra under 

kommande läsår. Satsningen innebär ett mer samlat grepp för vår skola utifrån de kompletteringar gällande digitalisering som tillkommit i Lgr 11. 

Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

Utveckling av användandet av 
digitala verktyg i 
undervisningen.  
 
Säkerställa att Unikum 
används på det sätt som avses 
för kommunikation mellan 
personal, elever och 
vårdnadshavare. 
 
Inleda arbetet med 
digitalisering utifrån nya 
skrivningar i Lgr 11. 

Viss utveckling har skett, 
framför allt inom 
området extra 
anpassningar och digitala 
hjälpmedel. 
 
Unikum används för all 
kommunikation. 
 
Digitaliseringsarbetet är 
inlett. 

Kollegialt lärande inom 
ämnena på konferenstid. 
 
Extra anpassningar med 
digitalt verktyg, genomgång 
av kommunens IKT-pedagog.  
 
Förtydligande kring att 
användandet av Unikum och 
G-Suite ingår i uppdraget för 
samtlig personal 
 
Fortbildning av pedagoger 
som ska jobba med 
programmering. 

Vilka insatser gav 
resultat? 
 
Vi ser att kollegialt 
samarbete inom ämne 
tex avseende extra 
anpassningar i ämnen 
och kring de hjälpmedel 
som finns har lett till att 
de används i större 
utsträckning. 
 
Unikum och G-Suite 
används av samtlig 
personal. 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 
 
Kollegialt samarbete 
fortsätter kommande läsår. 
Tid avsatt av skolledning. 
 
Unikum förtydligas för de 
vårdnadshavare som är i 
behov av det. 
Samlad struktur för hur vi 
använder G-Suite på 
Förslövs skola ses över. 
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Kartläggning av utgångsläge 
för varje pedagog med LIKA-
verktyget. 
 
Plan för fortbildningsinsats 
läsår 18/19 togs fram i 
utvecklingsgruppen. 
 
Skolledning genomförde 
första delarna av Skolverkets 
modul Leda digitalisering. 
 
 
 

 
Fortbildning har 
genomförts och en 
pedagog går nu 
ytterligare fortbildning i 
programmering knuten 
till högskolan. 
 
Kartläggningen i LIKA 
ger en bra bild, inte 
minst för pedagogen 
själv av utgångsläget. 
Därifrån sätts 
individuella mål för 
utvecklingen. 
 
Arbete enligt 
fortbildningsplanen för 
läsår 18/19 är inlett. 
 
Skolledningen har fått 
förtydligat fokus genom 
den gemensamma 
fortbildningen Leda 
digitalisering. 

 Arbetet med 
programmering fortsätter 
och förtydligas under 
ledning av den pedagog 
som går utbildning. 
 
Individuella mål utvärderas 
i samband med 
medarbetarsamtal och 
läsåret slut. 
 
Arbetet med digitalisering 
fortsätter över läsåret 
18/19. 
 
Skolledningen fortsätter 
Skolverkets modul Leda 
digitalisering. 
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Del 3 Verksamhetens utvecklingsbehov utifrån måluppfyllelse och utvärderingen av arbetet med SKA-planen 

Vilka mål bör fortsätta utvecklas, vilka bör tas bort och vilka ska läggas till, motivera: 

Utvecklingsbehov utifrån måluppfyllelse: 

Fortsatt arbete med extra anpassningar inom ämnena F-9. Se över struktur för ämnet matematik i ett F-9 -perspektiv. Fortsätta utveckla 

ämnessamarbetet över stadierna F-9 

Se över organisationen F-9 för att använda studiehandledning på ett optimalt sätt. Arbeta med individuella planer för elever som varit 

kort tid i Sverige. Om möjligt utöka studiehandledning och tydliggöra strukturer för samarbete med pedagoger. 

Stärka upp organisationen F-9 kring elever med särskilda behov, arbeta med individuella planer och täta uppföljningar. Gäller även 

elever med hög frånvaro. 

Fokus på att arbeta förebyggande och med tidiga insatser om tendens till frånvaro finns. 

Klassrumsrutin med tydlig struktur ska gälla i samtliga klassrum för F-9. 

Extra simundervisning fortsätter. 

Utvecklingsbehov utifrån SKA-planen 

Vi kommer att ha kvar vår tre mål enligt SKA-planen ovan, Förslövs skola, en F-9 skola, Det relationella lärandet, IKT-digitalisering. Det fortsatta 

arbetet beskrivs ovan i rutan Analys för varje mål. Vi har inlett tre arbetsprocesser som kräver tid och vi ser med tillförsikt på den utveckling 

som hittills skett. Vi känner att vi är på rätt väg!  

Övrigt av vikt, exempelvis resurskrävande investeringar utanför befintlig budget med motivering: 

Vi ser framåt ett ökat behov inom följande områden: 

Ökat behov av studiehandledning till elever som varit kort tid i Sverige samt studiehandledning på alla språk. 

Ökat antal elever med omfattande stödbehov där personal behöver kompetensutveckling och lokaler behöver utrustas med anpassade 

lärmiljöer. Även behov av mer personal. 

Ökat behov av tekniska hjälpmedel för att möta krav på digitalisering inom alla ämnen. Även av exempelvis nationella prov, digitala nätverk 

samt behov av support. 

Kompetensutveckling för att möta kravet på legitimation för fritidspedagoger/lärare i fritidshemmet. 

Ökad kostnad för löner vid rekrytering pga lärarbrist nationellt. 

På längre sikt även kompetensutveckling för obehöriga om vi inte kan rekrytera legitimerade lärare pga lärarbrist. 
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Tjänsteskrivelse
1 (2) 

Datum: 2018-09-25 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Yasra Delpisheh 

Dnr: UN 000410/2015-600 

Förnyad ansökan om tillstånd att få starta och driva fristående förskola 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att bevilja den förnyade ansökan om att starta ny fristående 
förskola i området Tuvelyckan inom ett år från 2018-10-02, förutsatt att: 

a) De villkor som angetts i dokumentet ”Att starta och driva förskola, skolbarnomsorg och
pedagogiks omsorg som enskild/fristående verksamhet i Båstad kommun2 uppfylls.

b) Verksamheten med lokaler och utemiljö efter slutbesiktning godkänts av
tillsynsansvarig.

Sammanfattning av ärendet 
2016-06-30 beviljade Utbildningsnämnden Per-Ola Pettersson, ägaren bakom Englakronans 
förskola, tillstånd att starta ny fristående förskola i området Tuvelyckan inom ett år från 2017-
08-15. Eftersom förskolan ännu inte startat har en förnyad ansökan kommit in i enlighet med
bestämmelsen som framgår på sista sidan av ansökningsformuläret.

Bestämmelser för ansökan, godkännande och tillsyn: 

Ansökan om att få bedriva fristående förskola eller fritidshem ska göras till Utbildningsnämnden. Beslut i ärendet 
fattas inom 3 månader från det att komplett ansökan kommit in. 

Till ansökan bifogas de uppgifter, som anges i ”Att starta och driva förskola, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg 
som enskild/fristående verksamhet i Båstad kommun.” 

Godkännande ges tillsvidare. Godkännande upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamheten inom 
ett år efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och ett nytt godkännande. 

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras. 

Bakgrund 
För sammanfattning, bakgrund och överväganden/framtid - se tjänsteskrivelse från 2016-05-06 
författad av Henrik Wagersten. 

Aktuellt 
Ägarna har fått besked från byggherren att de kan öppna förskolan den 14 januari 2019 och 
därmed kan börja hantera placering/mottagande av barn redan nu. Diskussioner pågår med 
förvaltningen Barn och Skola avseende kösystem för den fristående förskolan samt 
information som bör kommuniceras ut till kommuninvånarna på hemsidan mm. Öppettiderna 
för förskolan avser att vara flexibla mellan 06.00-20.30. 

Övrig information 
Möte med ägarna är preliminärt bestämt till den 16 oktober 2018 samt den 20 november 
2018. 
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2 (2) 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
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Tjänsteskrivelse 

180913\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2018-09-13. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000007/2018 – 600 

Anmälda kränkande behandlingar 

Förslag till beslut 
Redovisade anmälda kränkande behandlingar läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen 6 kap. 10 § ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom 
om att ett barn eller elev anser sig har blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten anmäla detta till förskolechef/rektor. En förskolechef/rektor som får kännedom 
om detta är skyldig att anmäla till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt ut-
reda omständigheterna kring de upplevda kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgär-
der som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Barn och skola 
Yasra Delpisheh, skolexpert 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälan av kränkande behandling – Strandängsskolan F-6 
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Tjänsteskrivelse 

180913\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2018-09-25 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000003/2018 – 904 

Anmälda delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden. Besluten ska anmälas vid nämndens 
nästkommande sammanträde. 

Kommunkansli 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsbeslut Individ och familj 2018.08.01 – 2018.08.31 
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Tjänsteskrivelse 

180913\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2018-09-13. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2018 – 900 

Beslutslogg 

Förslag till beslut 

Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2018-10-02, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerhetsställa verkställigheten av beslut fattade av utbildningsnämnden finns en be-
slutslogg.  

Vid varje sammanträde får utbildningsnämnden en förteckning över de fattade beslut som ska 
verkställas, återrapporteras eller remitterats för beredning. 

Bildning och arbete Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. 

skolchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg 2018-10-02 
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Beslutslogg utbildningsnämnden 2018 
 

 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2018-09-04 
 

 

       

Beslutsinstans, datum och 
§ 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum 
(*2) 

KS 2014-05-07, § 116 
Optimal grundskolestruk-
tur – norra delen 

UN 
000266/ 
2015-600 

Optimal grundskoleorganisation – norra delen: Förvaltningen presenterar 
analys av olika alternativ UN 2017-11-07 – överlämnar informationen till 
KS. 
 

Skolchef  Överlämnat till 
KS/KF 

Överlämnat till 
KS/KF 

UN 2016-08-23, § 90 
Implementering av obliga-
toriskt bedömningsstöd 
för årskurs 1 -3  

UN  
000254/ 
2016-600 

B) Uppdrar åt förvaltningen att skapa en god systematik och struktur för 
registrering och uppföljning av resultat på skolnivå och kommunnivå. 

C) Uppföljning av resultaten på skolnivå och kommunnivå efter avslutat 
läsår. 

Ut-
vecklings-
ledare  

Pågående December 2019 
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* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 
 

 

Beslutsinstans, datum och 
§ 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum 
(*2) 

UN 2018-03-06, § 19 
Genomlysning skolskjuts 

UN 
000040/2
018-460 

2. Internt göra en kostnadsjämförelse mellan att för skolskjuts utöka linje-

trafik och att fortsätta i egen regi, samt söka utröna om matningstrafik till 

linjetrafik kan ske med egna bussar eller extern leverantör. 

3. Vid anskaffning av ny fordonsflotta i första hand utveckla den egna skol-

skjutstrafiken och i andra hand vid en eventuell upphandling göra en jäm-

förelse inte bara utifrån ekonomisk, utan också service- och barnkonse-

kvensanalys av alternativet egna bussar versus extern entreprenör.  

Särskild hänsyn bör vägas in för elever med omfattande behov av särskilt 

stöd. Dessutom bör tas i beaktande de övriga uppgifter som de egna chauf-

förerna gör i skolans verksamhet på ”spilltid” och som idag belastar kost-

naden för skolskjutsen. 

4. Göra en varsam översyn kring var elever ska gå av och på, för att minska 

antalet start och stopp, med särskilt beaktande av trafiksäkerheten. 

5. Utarbeta en trafiksäkerhetsmodell 

6. Revidera skolskjutsreglementet     

Utre-
dare/skol
expert 
samt skol-
chef  

Bemannings-
brist 

Hösten 2019 

UN 2018-05-08, § 45 
Skolpliktsanmälan - 
Strandängsskolan 

UN 
000138/ 
2018-600 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur 

antalet s.k. hemmasittare ska minska. 

Skolchef/ 
Skolex-
pert/STU-
chef 

Planerad Januari 2019 
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Tjänsteskrivelse 

180913\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: : 2018-09-25 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000005/2018 – 900 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges: 

Inga delgivningar finns dagen då kallelse skickas. 

Bildning och arbete Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. 

skolchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
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Tjänsteskrivelse 

180913\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2018-09-18 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2018 – 900 

Informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 
1. Hederskultur i skolan, Nike Sandberg
2. Skrivelse från Liberalerna – Hur mår Strandängsskolans högstadie? Margaretha Ekelund-
Svensson
3. Stölder på Strandängsskolan, Margaretha Ekelund-Svensson
4. Avstängning av elev i årskurs 9 på Strandängsskolan, Margaretha Ekelund-Svensson
5. Skolinspektionens kvalitetsgranskning av musikundervisningen - Förslövs skola, Margaretha
Ekelund-Svensson
6. Redovisning av platser inom förskola och pedagogisk omsorg, Birgitta Berséus
7. Information om ny skolchef, Margaretha Ekelund-Svensson
8. Allmän information, Barn och skola, Margaretha Ekelund-Svensson
9. Allmän information, Bildning och arbete, Henrik Andersson
10. Allmän information, Individ och familj, Henrik Andersson

Bildning och arbete Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Margaretha Ekelund-Svensson, t.f. 

skolchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från Liberalerna – Hur mår Strandängsskolans högstadie? 
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