
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden  

Datum: Tisdagen den 17 september 2019 

Plats och tid: Astrakanen, kl.  13:30 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

 Upprop   

1.  Val av justeringsperson  Ida Skoglund UN 

2.  Godkännande av dagordning  Ida Skoglund UN 

3.  Informationsärenden  Ida Skoglund UN 

4.  Redovisning och uppföljning av resultat och måluppfyllelse för läsår 
2018-2019 

Marika Forsell  UN 

5.  Redovisning av rektorers systematiska kvalitetsarbete 2019/2020 - 
Barn och skola 

Marika Forsell  UN 

6.  Redovisning av rektors systematiska kvalitetsarbete 2019/2020 - 
Bildning och arbete – kompletteras senare 

Henrik Andersson UN 

7.  Nämndsplan 2019 – analys och uppföljning – kompletteras senare Henrik Andersson, Inga-Britt 
Henriksson 

UN 

8.  Ansökan om att bedriva förskola - Norlandia förskolor AB Birgitta Berséus UN 

9.  Budgetuppföljning tertial 2 2019 - Barn och skola  

– kompletteras senare 

Inga-Britt Henriksson UN 

10.  Budgetuppföljning tertial 2 2019 - Bildning och arbete  

– kompletteras senare 

Henrik Andersson UN 

11.  Anmälda delegationsbeslut Ida Skoglund UN 

12.  Beslutslogg  Ida Skoglund UN 

13.  Delgivningar  Ida Skoglund UN 

14.  Anmälda kränkande behandlingar  Margareta Ekelund-Svensson UN 

15.  Ärende gällande förlängd skolplikt – sekretess, omedelbar 
justering 

Nina Linné UN 

16.  Anmälan om stämning - Förordnande av särskild förordnad 
vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken – sekretess, 
omedelbar justering 

Taina Virmalainen  UN 

 
 
Båstad den 10 september 2019 
 
 

Thomas Nerd 
ordförande 

Ida Skoglund 
Sekreterare 
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Datum: : 2019-09-10 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000001/2019 – 900 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 

1. Uno Johansson (C) utses till justeringsperson och Marie-Louise Nilsson (BP) till ersättare.

2. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, fredagen den 20 september 11:00.

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. 

Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: : 2019-08-27 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000002/2019 – 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. 

Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
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Datum: : 2019-09-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000006/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
1. Inhyrda bussar (Bildning och arbete), hur mycket belastar de ekonomin?, Henrik Andersson 
2. Skolbussar, Margaretha Ekelund-Svensson 
3. Skolorna i Förslöv och Västra Karup – uppdatering, Inga-Britt Henriksson 
4. Behörigheter på skolor och förskolor, Inga-Britt Henriksson 
5. Trygghet och säkerhet på skolor, Inga-Britt Henriksson 
6. Redovisning av platser inom förskola, Birgitta Berséus 
7. Allmän information, Barn och skola, Inga-Britt Henriksson 
8. Allmän information, Akademi Båstad Gymnasium, Henrik Andersson 
9. Allmän information, Individ och familj, Henrik Andersson 
 
 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Inga-Britt Henriksson, skolchef 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av platser inom förskola 
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Datum : 2019-09-09. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Marika Forsell  

Dnr: UN  
 
 

 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägg informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 Redovisning av grundskolornas måluppfyllelse för läsår 2018-2019 med utgångspunkt i merit-
värdet för årskurs 6 och 9. Redovisningen utgör underlag för att skapa förståelse och möjlig-
göra dialog om resultatbilden i relation till resurser och krav på måluppfyllelse.. 
 
Bakgrund 
Huvudmannens ansvar att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förut-
sättningar förutsätter att resultat och måluppfyllelse följs upp och utvärderas så utveckling av 
verksamheten kan ske och de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. 
 
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkra och ge underlag för utvecklingsåtgär-
der för att de nationella målen ska uppnås. Huvudmannens ansvar för utbildningens genomfö-
rande innebär att se till att det vidtas åtgärder för förändring och förbättring, när brister syn-
liggörs via det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
 
Aktuellt 

 

 
En djupare analys och redogörelse presenteras i januari 2020 med stöd av Öppna jämförelser. 
 
Verksamhetsområde 
Marika Forsell, Utvecklingsledare  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ledningsgruppen BS, Ingrid Berg Brynje 
 
Samråd har skett med: 
Inga Britt Henriksson, skolchef 
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Datum : 2019-09-09. Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Marika Forsell 

Dnr: UN 000332/2019 – 600 

Redovisning av rektorers systematiska kvalitetsarbete 2019/2020 - Barn och 
skola 

Förslag till beslut 

Lägg information till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rektorer beskriver, i årlig nulägesbedömning, det systematiska kvalitetsarbetet efter läsårs-
slut. Analys av verksamheten leder till prioriteringar, med utgångspunkt i lokala förutsättning-
ar.  

Barn och skolas gemensamma ansats för läsår 2018-2019 var fortsatt arbete i ett 0-19 årsper-
spektiv, ledarskap, värdegrund och våra vårdnadshavare. Det kommunövergripande utveckl-
ingsprojektet med Friends; Hej kommunen, fortsatte tillsammans med enheterna att driva för-
bättringsarbete för att motverka mobbning och diskriminering. 

Tillsammans i arbetsgrupper utvecklades former för ökad digital kompetens på samtliga ni-
våer. Gemensamt överenskomna rutiner för övergångar fastställdes för att skapa sammanhang, 
kontinuitet och progression i barns- och elevers utveckling och lärande. Dessutom vidareut-
vecklades den gemensamma synen kring begreppet lärmiljöer till att omfatta såväl pedago-
giska, sociala som fysiska lärmiljöers betydelse för lärande.  

Förskoleteam och pedagoger skapade genom kollegialt lärande i kommungemensamma konfe-
renser, med stöd av litteratur, poddar, mm, ökad kunskap kring ”Undervisning i förskolan” som 
begrepp, form och innehåll. Det teoretiska arbetet med undervisningsbegreppet tydliggjorde 
förskollärares ansvar för undervisning som en målstyrd process. 

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

Aktuellt 
Prioriterade område för förskolan är den reviderade läroplanen, Lpfö-18, Barnkonventionen 
och att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet kommer att genomföras med Skol-
verkets Webutbildning ”Identitet, jämställdhet och digitalisering” som stöd.  

Prioriterade utvecklingsområden för skolan läsår 2019-2020 inleds med övergripande fokus 
kring systematiskt och kollegialt lärande som leds av förstelärare och processledare under 
läsåret med syfte att utveckla lärares specialpedagogiska kompetens. Fritidsverksamheten 
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inleder under hösten Skolverkets webbaserade kompetensutveckling för ökad förståelse för 
uppdraget. Enheterna arbetar vidare med språkutveckling, bemötande och relationellt lärande 
och ser framgångsfaktorer i att vidareutveckla och fördjupa de utvecklingsområden man tidi-
gare satt sig för.  
 
Grundskoleenheterna pekar på gemensamma framgångsfaktorer för god måluppfyllelse såsom 
kontinuitet i personalgrupp och undervisning, tydliggörande strukturer, gemensamt grepp och 
hög lärartäthet. I förskolan fortsätter arbetet med ”Kommunikation och samspel” som fokus-
område sedan länge. Värdegrundsarbetet har alltid haft högsta prioritet och nu har det utveck-
lats vidare genom ett ökat fokus på forskning och beprövad erfarenhet genom bland annat 
samverkan med Friends. 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Marika Forsell, Utvecklingsledare  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

BS Ledningsgrupp, samt Nina Linné, Ingrid Berg Brynje 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Samtliga enheters Nulägesbedömningar för läsår 2018-2019 
 
Samråd har skett med: 
Inga Britt Henriksson, skolchef 
 
 



 
2018-06-26 

Årlig nulägesbedömning av måluppfyllelse och det systematiska 

kvalitetsarbetet Västra Karups skola läsåret 1819 
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 18/19 har gett fortsatt god utveckling där studieresultaten i våra verksamheter förbättrats och vi 

ser att elever och personal når nya lärdomar, men också stöter på nya utmaningar. Socialt har vi fortsatt 

mycket goda resultat och ser utveckling i alla klasser/grupper. Vårt lärande förhållningssätt är en stor 

tillgång som driver utvecklingen framåt. Vi vet att förändring kräver lärande och tränande för att något 

ska ske i den riktning vi önskar. Måluppfyllelse i åk 3 är 95%, för ämnet matematik är det 91% och för 

ämnet svenska är det 83%. Resultatet i de nationella proven för åk 3 i matematik är ??% och 78% i ämnet 

svenska. Måluppfyllelsen i åk 6 är 94 % och genomsnittligt meritvärde är 189p. Resultatet i de nationella 

proven för åk 6 i matematik är 87% och 100% i ämnet svenska. Måluppfyllelsen i matematik är 83% och i 

svenska 100%. Vårt lärande förhållningssätt har som tidigare ett brett fokus. Där en viktig del är att lära 

sig att äga sitt eget lärande, dvs veta mer och mer kring hur jag lär mig och vad jag kan ta hjälp av för att 

lära mig, samt var jag kan hitta den kunskap som behövs. Minskar varje elevs beroende av input utifrån 

ökar både tiden och möjligheten för varje elev att lära sig mer. Om jag har kunskaper och utvecklat 

förmågor att använda denna vet jag mer om hur, vad och var lärandet kommer vidare. Mina möjligheter 

att vara en läranderesurs för annan elev eller i elevgrupp ökar vilket gör att fler än bara läraren kan bidra 

till elevernas träning och lärande. Just elevernas förmåga att vara läranderesurs för varandra har 

utvecklas hela tiden under flera år nu vilket är ett mycket gott resultat. Vårt kollegiala lärande i 

personalen fungerar på samma sätt, dvs desto mer var och en kan och har förmågor att utföra, samt lära 

ut desto mer ökar vårt kollegiala lärande. Detta läsår har vi vidareutvecklat vårt Systematiska Kvalitets 

Arbete (SKA). Ett (av de två målen) har handlat om digitaliseringens utveckling och påverkan på såväl 

lärandet som samhället i stort utifrån de 4 aspekter skolverket prioriterat här. Det andra målet har vi 

kallat ”Aktivt värdebaserat lärande”, vilket innebär att vi ökat vårt fokus på att eleven ska känna värdet 

av att lära sig olika saker. Detta för att öka elevens motivation för ämnet, området och förmågorna som 

studeras. I detta mål har vi även med vikten av att vara fysiskt och mentalt aktivare. Där vi ökat inslagen 

av aktiva pauser och mer varierade arbetsställ-ningar mm. Vi använder här oss av kroppens egna 

aktivitetscentra för att stimulerar både hjärnan och koncentrationsförmågan till ökat lärande. I målet har 

det också kunnat handla om att skapa värde för andra. Vilket i forskning visat sig kunna bidra till ökad 

motivation för eleven själv. Här har vi många olika varianter, men som ett exempel har vi lyckats 

genomföra ett projekt där vi bidragit till en prototyp tillsammans med Ericsson och Chalmers Tekniska 

Högskola som hjälper vårdpersonal och läkare att komma ihåg att tvätta händerna mellan varje kontakt 

med sina olika patienter. Detta resulterade i en digital lösning som eleverna både fick presentera i en stor 

tillställning i Göteborg och även vinna en tävling med. De yngre eleverna har övervägande skapat värde i 

närområdet och tex haft ett samarbete med förskolan. En klass har varit med på Ungdomsvasan och i 

samband med detta samlat ihop mycket pengar till välgörenhet. Ofta har lärarna kombinerat 

digitaliseringsaspekter med det aktivt värdebase-rade lärandet. Ett ytterligare exempel på detta var när 

när de varit ute på Skåneleden och på plats samlat material och intryck till en tänkt digital 

informationskanal där andra utanför skolan skulle kunna få del av intressanta delar utmed Skåneleden 

osv. 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, här 

har vi 57% legitimerade vilket är en förhållande god siffra i kommunen och landet.   
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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 Aktivt värdebaserat lärande 
. 
Var är vi/nuläge: 

Se Årlignulägesbedömning 17/18 

Vart ska 
vi/förväntad 
effekt? 

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

Uppföljning:  
när, hur, vem 

Utvärdering: 
när, hur, vem 

Hur blev resultatet  

Aktivt 

värdebaserat 

lärande 

 

 

 

Utvecklar förmågan att 

skapa värde för individen 

själv och för andra. 

 

Utvecklar lärmiljöer till att 

bli mer aktiva, kreativa, 

flexibla och tillgängliga. 

 

 

Rektor  

Pedagoger 

2 ggr/termin. Uppstartsdagen vt-

19 görs en ”halvvägsavstämning” 

av pedagoger och rektor. 

I juni -19 görs en 

utvärdering av hela läsårets 

utveckling inom området 

av pedagoger och rektor. 

Ökad förmåga: 
Att utveckla förmågan att skapa värde för 

sig själv och för andra. 

 

Att utveckla lärmiljöer till att bli mer aktiva, 

kreativa, flexibla och tillgängliga. 

 

 

Utvecklingsområde 2:  

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

Se Årlignulägesbedömning 17/18 
 

Vart ska 
vi/förväntad 
effekt? 

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

Uppföljning:  
när, hur, vem 

Utvärdering: 
när, hur, vem 

Hur blev resultatet 

Utvecklad 

förståelse för 

digitaliseringens 

påverkan på 

samhället. 

  

 Kollegialt lärande 

Settmässan 

IKT-pedagoger 

IKT-

forskningsprojekt 

Externa fortbildare 

Rektor 

Pedagoger 

2 ggr/termin. Uppstartsdagen vt-

19 görs en ”halvvägsavstämning” 

av pedagoger och rektor. 

I juni -19 görs en utvärdering 

av hela läsårets utveckling 

inom området av pedagoger 

och rektor 

 

Ökad/förbättrad: 
förståelse för digitaliseringens 

påverkan på samhället. 

  

förmåga att använda och förstå digitala 

verktyg och medier 
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Utvecklad 

förmåga att 

använda och 

förstå digitala 

verktyg och 

medier 

Utvecklat kritiskt 

och ansvarsfullt 

förhållningssätt 

Utvecklad 

förmåga att lösa 

problem och 

omsätta idéer i 

handling 

kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt 

förmåga att lösa problem och omsätta 

idéer i handling 

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. Kommande läsår kommer vi att satsa vidare på inslagen linje, där vi åter ändrar de 

detaljerade ingångarna. Detta samtidigt som vi fortsätter utveckla de områden vi haft som mål. Kommande läsår kommer huvudfokus vara på att utveckla än 

mer tillgänglig lärmiljö där alla elever oavsett förutsättningar ska ges ökade möjligheter att lära sig, utvecklas och må bra. Där Skolverkets modul 

”Specialpedagogik för lärande” och SPSM´s tillgänglighets-triangel kommer att bli en centrala för vår satsning. 

 Västra Karups skola – Ett bättre sätt att lära 

Övrigt av vikt: Vi har under läsåret tvingats frångå flera framgångsrika och värdefulla delar i vår organisation. Vi har under flera år byggt upp ett mycket utvecklande 

kollegialt lärande där tex användandet av elevassistenter ersatts av legitimerade lärare som en del. Vi skapade möjligheten att vara mer än en lärare i klassen vid så 

många lektioner och raster som möjligt tidigare. Dessa och andra organisatoriska satsningar har gett oss ökat lärande, förbättrat mående och samarbetande kreativa 

elever. Vi startade även den kanske enskilt tydligaste och effektivaste satsningen på motorik och pulsträning. Alla dessa delar har varit extra givande för de elever vilka 

har det tuffast att både lära sig och må bra i skolans miljö. De ekonomiska ramarna håller tyvärr inte för dessa påfrestningar mer än en kortare period vilket vi vetat, 

samtidigt som vi önskat visa att de satsningar vi gjort ger fantastiskt bra resultat där tex kränkningar minskar och studiemotivation ökat. Vårförhoppning var alltså att 

verkligen visa goda resultat och att det skulle bli underlag för bättre ekonomisk tilldelning. Tyvärr har dessa önskningar inte kunnat infrias, utan i kölvattnet av 

effektiviseringar i ekonomin och därmed personalminskningar i kombination med 6 års ständig problematik och ökad arbetsbörda pga den fysiska miljön och ytterst 

begränsat administrativt stöd, har det varit ett extremt ansträngande år där personalen gjort ett fantastiskt arbete. Men där tyvärr resultatet både blivit mer slitningar än 

önskat mellan personalen, samt fortsatt ökad arbetsbelastning på varje kvarvarande medarbetare. Dessutom har våra pedagoger fått svårare att skapa studiero och flera 

rapporteringar av misstänkta fall av kränkande behandling har skett. Att det är fortsatt ytterst svårt att behålla och rekrytera legitimerade pedagoger märkte vi också i år 

genom att vi tyvärr inte kunnat behålla alla pedagoger. Vi har senast blivit av med två legitimerade lärare och hittat en ersättare i dagsläget, samt anställt en ny 

legitimerad fritidspedagog. 
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Årlig nulägesbedömning 
av 

måluppfyllelse 
och 

det systematiska kvalitetsarbetet 

augusti 2019 

ÖSTRA KARUPS SKOLA OCH FRITIDSHEM 



2019-08-29 

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) 

Organisationsanalys av resultaten: 

På Östra Karups skola genomsyras verksamheterna av de tre ledorden Glädje, Gemenskap och 

Goda Kunskaper.  Vårt förhållningssätt är att alla elever är allas elever och tillsammans arbetar 

vi med att utveckla elevernas förmågor.  Läsåret 2018/2019 har alla fokuserat på språklig 

förmåga och bemötande.  

Eleverna har generellt en hög språklig förmåga och måluppfyllelse. Vårt fokus i arbetet med 

den språkliga förmågan har varit att utveckla alla elever utifrån deras individuella nivå.  Socialt 

har eleverna en hög förmåga teoretiskt men de behöver stöttning i hur de använder detta i 

praktiken. Analysen visar att vi har elever som är i behov av anpassningar och stöd i det 

sociala samspelet och den språkliga kommunikationen.  Flera elever behöver tydliga 

strukturer kring både det egna agerandet men också i hur de ska tolka och bemöta 

kamraternas agerande.  

 Rastaktiviteterna som erbjuds dagligen bidrar till att eleverna är aktiva på rasterna vilket vi 

ser medför att de har bättre förutsättningar att ta till sig undervisningen i klassrummet.  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.  

Elevernas måluppfyllelse: 

Förskoleklass:  

De flesta eleverna har knäckt läskoden. 

År 1 

2 av 21 når inte förväntad läsutvecklingsnivå enligt Skolverkets kartläggningsmaterial. 

3 av 21 når inte förväntad matematisk utvecklingsnivå enligt Skolverkets 

kartläggningsmaterial. 

År 3 

5 av 28 når inte godtagbara kunskaper i samtliga ämnen. 
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Organisationsanalys av resultaten: 

År 6 

Betygsresultat:  Snitt meritvärde 235,7 p vilket är en marginell minskning mot föregående år. 

25 av 33 elever uppnår minst betyget E i samtliga ämnen.  Elever som inte når minst betyget E 

i samtliga ämnen har över tid haft särskilt stöd. Analysen visar att elever som inte gjort hela 

sin skolgång i svensk skola har svårt att nå upp till lägsta kunskapskravet i teoretiska ämnen 

där kraven på begreppsförståelse är hög.  I idrott och hälsa är det kunskapskravet i simning 

som inte uppnås.  

Framgångsfaktorer: 

 Låg personalomsättning skapar stabilitet 

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

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

 Fritidspedagoger som arbetar i både skola och fritidshem.

 Gemensam kompetensfortbildning så som Äventyrspedagogik, Kooperativt lärande

och Friends

 Rastaktiviteter som förändras utifrån elevernas behov och önskemål.

 Gemensam struktur och bildstöd i både skolan och på fritidshemmet

 Möjligheten att anpassa undervisningslokalerna till verksamhetens innehåll och behov.

 Tillgång till idrottshallen på fritidshemstiden

 Tillgång till bild- och musikrum.
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Del 2 Utvärdering av arbetet med planen för Systematiskt kvalitetsarbete (rör förskola och grundskola) 

Utvecklingsområde 1:  Språklig förmåga 

Den språkliga förmågan är en pågående process som ständigt behöver underhållas. Målet kvarstår från läsåret 2018/2019.  

Fokusområden: språkbruk och begreppsförståelse.  

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,

“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 eleverna utvecklat 
sin språkliga förmåga.  

Måluppfyllelsen har ökat i 
förhållande till den 
enskilda elevens 
utgångspunkt.  

Vissa delar av 
språkbruket har blivit 
bättre men vi ser 
fortfarande 
utvecklingsområden 
(svordomar och 
kränkande uttryck).  

Elever är hjälpta av 
bildstöd för att utveckla 
sin språkliga förmåga.  

Fortbildning: 
 Widget on line.

Bildstöd för att stödja
den språkliga
förmågan.

 Kooperativt lärande –
fortbildning och
implementering.

 Samarbetet med
Friends

Förebyggande och främjande 
klassarbete i samarbete med 
elevhälsan.  

Medvetet dagligt arbete med 
begreppsförklaring och ords 
betydelse.  

Kollegialt lärande för att 
stärka samsynen ex hur 
bemöter vi elevernas 
språkbruk.  

Riktade individuella insatser. 

Samtliga insatser har 
bidragit till 
måluppfyllelsen.  

Kollegial samverkan, 
utbyte och lärande har 
stor betydelse.  

Utvecklingsområdet 
behöver kvarstå.  

Hur grupperar vi eleverna 
och hur kan vi genom ett 
fortsatt aktivt arbete 
vidareutveckla den 
språkliga förmågan.  

Elevhälsan – förebyggande 
och främjande.  

Hur kan vi ytterligare 
stärka 
andraspråkselevernas 
begreppsförståelse?  

Hur vidareutvecklar vi 
lärmiljön så att den 
stödjer/främjar att 
elevernas sociala 
kompetens och språkliga 
förmåga utvecklas.  
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Eleverna har ett ökat 
självförtroende i att 
använda ämnesspecifika 
ord och begrepp.  

EHM – struktur för 
gemensamt arbete kring en 
klass – elevhälsa tillsammans 
med personal som arbetar 
med elevgruppen.   

Gett eleverna olika strategier 
för hur man använder sitt 
språk.  

Specialpedagogik för 
lärande – Skolverkets 
kompetensutveckling. 
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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.  

Kollegiala samtal och 
rättning av nationella 
prov har ökat vår 
kompetens kring hur 
Skolverket tolkar 
kunskapskraven i 
svenska, matematik och 
engelska.  

Vi har fått en ökat samsyn 
och ökat samarbete kring 
utformningen av 
bedömningsuppgifter.  

Samrättning av nationella 
prov.  

Kollegiala samtal inom 
skolan. 

Kollegiala samtal utifrån 
Skolverkets allmänna råd om 
betyg och betygssättning.  

En kombination av alla 
genomförda insatser. 

Ökad medvetenhet om 
att sambedömning ger 
resultat.  

Sambedömning på den 
egna skolan.  

Utvecklingsområdet 
kvarstår. 
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Utvecklingsområde 3:  Bemötande 

Elever som mår bra och trivs har bättre förutsättningar att nå goda resultat. Detta utvecklingsområde vidareutvecklas läsåret 2018/2019.  

 

Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11  

Alla är en tillgång i verksamheten. Hur kan vi alla – personal, elever - bemöta 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 

Jag känner att jag får vara 
den jag är.  

Elevernas sociala 
kompetens utvecklas. 

Överlag har vi elever som 
upplever skolan som en trygg 
plats.  

Eleverna vet hur man bör 
vara mot varandra men har i 
många fall svårt att utöva det 
i praktiken.  

Vi har elever på skolan som 
upplever otrygghet i olika 
situationer.  

Kompetensfortbildning 
 Äventyrspedagogik
 Friends –

värdegrundsarbete
utifrån resultaten på
årets enkät.

Gruppstärkande och 
självkänslestärkande 
övningar.  

Insatser på individ och 
gruppnivå med stöd av 
elevhälsan för att stärka 
elevernas självkänsla. 

Ett ökat fokus på att 
tillsammans med eleverna 
sätta ord på lärandet ex vad 
ska vi öva på idag, på vilket 
sätt och vad har vi lärt oss 
idag.  

Alla insatser 
tillsammans gav resultat. 

Utvecklingsområdet 
behöver kvarstå.  

Skapa möjligheter för 
eleverna att arbeta i olika 
gruppkonstellationer och 
gruppstorlekar.   

Hur vidareutvecklar vi 
lärmiljön så att den 
stödjer/främjar att 
elevernas sociala 
kompetens och språkliga 
förmåga utvecklas.  

Vad innebär respekt för 
varandra och vår 
gemensamma miljö? 
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Aktivt arbete med att bryta 
negativa 
gruppkonstellationer. 
 
 
Aktiviteter med fokus på att 
skapa en bättre 
sammanhållning på 
respektive 
fritidshemsavdelning.  
 
Uppmärksammat eleverna på 
lärandet i den fria leken.  
 
Fadderverksamhet 
 
Eleverna i klass 6 har 
arrangerat en aktivitet för 
hela skolan.  
 
Vidareutvecklade 
rastaktiviteter.  
 
Samverkan med 
vårdnadshavare, Föräldraråd 
och Föräldraförening.  
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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 elevernas sociala kompetens. 

 

Under kommande läsår behöver vi också fokusera på att vidareutveckla  lärmiljön och pedagogernas specialpedagogiska kompetens. Allt för att 

ge eleverna bästa förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.  
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Övrigt av vikt, exempelvis resurskrävande investeringar utanför befintlig budget med motivering: 

Arbetsmiljö:  

Lärmiljöer behöver vara tillgängliga och inbjuda till lärande.  Östra Karups skola nyttjar idag alla utrymmen större delen av dagen. Lokaler som 

på eftermiddagstid används för fritidshemmets verksamhet används förmiddagstid av skolan för undervisning av mindre grupper. Det är av 

betydande vikt att lokalerna är anpassade utifrån verksamhetens behov och styrdokumentens krav. 

Förutsättningar för pedagogerna och skolledning att bedriva ett gott pedagogiskt ledarskap ex tillgång till administrativt stöd, fungerande 

arbetsredskap, digitala system som talar med varandra, anpassade lärmiljöer och arbetsplatser samt en arbetsbelastning som ryms inom 

arbetstiden. Med en god arbetsmiljö skapas goda förutsättningar som möjliggör en stabil personalgrupp.  

Legitimationskrav för fritidspedagoger medför svårigheter att rekrytera legitimerad personal. Kan Båstads kommun på något sätt vidareutbilda 

kompetent personal på våra fritidshem för att säkra kompetensförsörjningen? 

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.  

Nybyggnationen i upptagningsområdet är stort. En plan behöver fastställas för att möta det förväntade ökande elevantalet för att säkerställa en 

fortsatt hög legitimationstäthet och en lärandemiljö som är anpassad till läroplanens kunskapskrav.  

Den digitala utvecklingen går snabbt därför är det av stor vikt att förutsättningar finns för att uppdatera, köpa in och underhålla digital 

utrustning. Allt för att vi ska kunna ge eleverna en tidsenlig utbildning och bli en av Sveriges bästa skolkommuner.   
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Årlig nulägesbedömning av måluppfyllelse och det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 
 

Sandlyckeskolan F-6 och Fritidshemmet Borgen  
 

 
 

 
 
Sandlyckeskolan 

 

Den lilla skolan vid havet med de stora visionerna där vi utvecklas tillsammans och lär för livet.  

 

En skola där alla känner delaktighet, glädje och stolthet.   

 

Våra ledord är:  

Trygghet                      

Respekt 

Kunskap för livet 
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Organisationsanalys av resultaten: 

Framgångsfaktorer 

-          Majoriteten av eleverna upplever att de är trygga i skolan. 

-          Läsåret startade med ett lästema för alla elever. På lågstadiet 

satsade pedagogerna på avkodningsträning och på mellanstadiet 

med läsförståelse. Tester gjordes före och efter träningsperioden 

och vi kunde se att de flesta eleverna gick framåt och höjde sig 1-2 

steg i stanineskalan. Några elever stod kvar på samma resultat. Det 

var ingen elev som gick bakåt. Temat fortsatte även på fritids där 

arbetet var inriktat på läsintresse och högläsning som avslappning. 

-          Efter analys av föregående års nationella prov konstaterades att 

resultaten i skrivning låg lägre än önskat. Vårterminen startades 

därför upp med hjälp av logopeden med fokus på 

språkutvecklande arbete. Vi läste och bearbeta innehållet i ”Låt 

språket bära” för att pedagogerna skulle utveckla sina förmågor 

att arbeta med olika typer av texter. Pedagogerna hade 

pedagogiska diskussioner utifrån litteraturen samt kring lektioner 

och uppgifter de gjort i klass. 

-          Rektor har utvecklat arbetet med elevrådet som mest bestod av 

klagomål och önskemål. Representanter fick med sig uppgifter 

tillbaka till klassen för att diskutera t.ex. vad delaktighet betyder 

och vilka rättigheter och skyldigheter elever har. Elevrådet har 

varit med i arbetet med att ta fram nya ordningsregler. 

-          Efter värdegrundsarbete med alla elever har vi fått bättre 

stämning mellan eleverna samt ett lugnare klimat i matsalen (det 

sista gäller främst mellanstadiet). I Friendsarbetet tog 

pedagogerna fram  förslag på hur vi kan arbeta annorlunda med 

faddersystemet (sjösatt ht 19). Syftet är att alla elever ska ha en 

äldre fadder som de kan vända sig till. 

-          Samarbete med vårdnadshavare. 

-          Krav och förväntningar på eleverna. 

-          Pedagoger som gemensamt arbetar mot samma mål oavsett om 

det gäller kunskapsmål eller sociala mål. Genom att ha en 

gemensam syn i personalen på hur vi vill att det ska vara på skolan 

skapar vi en trygg miljö för eleverna. 



 
  

Hinder 

-          Det har varit länge sjukskrivningar hos personal med vikarier 

som hoppat in till följd av det. Påverkar elever negativt då 

kontinuiteten bryts. För elever med särskilda behov är det 

speciellt jobbigt då struktur och rutiner behöver vara samma samt 

att tryggheten minskar för eleven. 

-          Vi får många elever som stannar tillfälligt på skolan. Vi är glada 

för alla elever som kommer till oss men det skapar stort merarbete 

för både ledning och för pedagoger. Det blir oroligt i klasserna när 

elever kommer och går utan att ”följa terminsindelningarna”. 

-          Vi är begränsade att lägga elevscheman ”som vi vill” då vi behöver 

följa busstiderna. Det påverkar hela dagen; längd på elevers raster 

samt möjligheten för pedagoger att ta sin rast. 

-          Hög frånvaro hos elever som leder till att de inte får kontinuitet i 

sin undervisning och inte heller når kunskapskraven och på sikt 

riskerar att hamna i utanförskap. 

  

Resultat 

-          Nationella prov åk 3 

Svenska 

11/16 klarade alla delar, 5 klarade inte del F (Skriva med röd tråd), 2 

klarade inte del G (stavning) 

Matte 

12/16 har klarat alla delar. 2 har missat på ett delprov, 2 har ej 

genomfört proven. 

-          Kunskaper Unikum 

Elever med svenska som andraspråk har något lägre måluppfyllelse, gäller 

främst sva, so och no ämnen. Även idrott då mål i simning inte har uppnåtts 

ännu. 

  

 

 

-          Betyg åk 6 (se bilaga) 

Inför läsårsstarten var det många elever som inte nådde upp till godtagbara 

kunskaper. Efter systematiskt arbete gällande kartläggning och anpassning 



 
av uppgifter samt möjlighet till att träna och med stöttning av en extra 

pedagog i klassen ett par dagar i veckan tillsammans med krav och 

förväntningar på eleverna var det flera som förbättrade sina resultat. Det 

skedde också ett effektivt samarbete med vårdnadshavarna 

  

Utvecklingsarbete 

-          Fortsätta arbetet med genrepedagogik för att ytterligare öka 

måluppfyllelsen i skrivning.  Använda stödstrukturer för eleverna som 

stöd i undervisningen. 

-          Fortsätta att ha intensivperioder för lästräning och planerar att 

inleda ht 19 med ett nytt lästema. 

-          Matematiken behöver bli mer konkret bland annat genom att 

laborativa material används mer. 

-          Fokus på a-laget som en resurs i det vardagliga arbetet. 

-          Specialpedagogik för lärande för att fokusera på tillgängliga 

lärmiljöer. (Skola) 

-          Fritidshemmets uppdrag, modul Skolverket (Fritids) 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Svenska 

Mål enligt lgr11 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att:  



 
-läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 

Läsprojekt HT 2018. Kopplat till läslyftet från skolverket. 

Fritidshemmet jobbar med lästemat genom att utveckla elevernas intresse och deras förmåga att 

kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. 

Effekt Aktiviteter Metoder att 
utvärdera resultatet. 

Resultat 
Analys 

Att använda 
lässtrategier för att 
förstå och tolka olika 
texter. 
Läsa med flyt. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fritidshemmet: 
Lära sig samtala, lyssna, 
ställa frågor samt 
framföra egna tankar, 
åsikter och argument 
om olika områden.  

Fonologisk 
medvetenhet och 
kunskap om bokstäver 
och symboler.  
Samtal och 
bearbetning kring olika 
typer av texter.  
Upprepad läsning.  
Arbeta med olika 
läsförståelsestrategier. 
Genomföra 
läsvaneundersökning.  
Inventera läsmiljön. 
Synliggöra läsande 
förebilder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massagesagor, 
lässugen, gör en 
tidning tillsammans 
med eleverna, läsa och 
samtala, skapande 
genom lek, bild, musik, 
dans ,drama och andra 
estetiska 
uttrycksformer. Även 
jobba med berättande 
texter och texter som 
kombinerar ord, bild 
och ljud. 

Screeningar. 
Nationella prov. 
Observationer. 
Elevintervju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtal, 
observationer 

 
F-klass: De är mer positiva till 
läsandet genom ljudning. 
 
Åk 1-2: Screeningen är  och gjord 
med 2:orna, samtliga har 
förbättrat sitt resultat. 
 
Åk 3: Screeningen är  och gjord 
med 3:orna, samtliga har 
förbättrat sitt resultat. 
 
Åk4: Gruppen har överlag blivit 
bättre eller behållit sin tidigare 
nivå. 
 
Åk5: Alla utom de som har läs- 
och skrivsvårigheter, har ökat sin 
läsförståelse. 
 
Åk6: Tio stycken har förbättrat 
stanine med minst 2 
bedömningssteg. Snittet ligger 
på c:a st.6. Tre stycken ligger 
kvar på samma nivå dvs st. 1 och 
2. Dessa har läs och 
skrivsvårigheter. 
 
 
 
Skapat större intresse genom 
samtal om böcker. Har skapat en 
vilsam stund för elever. Elever 
har börjat läsa Harry Potter 
tillsammans med föräldrar 
hemma. Elever som arbetade 
med en tidning lärde sig att 
skriva frågor och  intervjua. 
Massagesagor och yogasagor för 
avkoppling och för att lära sig att 
lyssna på instruktioner och 
uthållighet i en uppgift. 



 
 

 

Matematik 

Mål enligt lgr 11 

Eleven ska kunna välja matematiska metoder, göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. 

Matteprojekt under Ht 2018.  

 

Effekt Aktiviteter Metoder att 
utvärdera resultatet. 

Resultat 
Analys 

Kan tal och deras 
egenskaper för att 
kunna ange antal och 
ordning. Dela upp tal. 
Använda huvudräkning 
samt  göra skriftliga 
beräkningar inom de 
fyra räknesätten.  
Enkla mätningar, 
jämförelser och 
uppskattningar. 
 

Tabellträning.  
Konkreta uppgifter.  
Kortlekar. 
Lekar och spel. 
Digitala läromedel. 
(Matteportalen) 

Screeningar. 
Nationella prov. 
Observationer. 
Elevintervju. 

Åk.3, skolverkets 
bedömningsstöd i matte visar att 
alla har klarat på lägsta nivå, 
flera elever har svårighet med 
multiplikationstabellerna, några 
elever har utvecklats men flera 
elever måste fortsätta träna på 
multiplikationstabellerna.   
 
Åk.1-2:  har gjort diamant, 
ettorna förstår plus och minus , 
de tvåor som inte klarade 
skolverkets tidsram förra året  
klarade det nu. Det visar att de 
är säkra på plus och minus. 
 
F-klassen tränar på att  namnge 
siffrorna 0-10 , de flesta kan nu 
men några behöver mer träning. 
 
Åk 6 Alla har klarat muntliga 
nationella prov i matte. Alla 
utom två klarar allt vid 
diagnostiska tester. Arbetat 
områdesinriktat med tester efter 
varje del. 
Åk 5 Höga resultat på 
screeningtesten utom för en elev 
som har särskilda anpassningar.  
Vi har jobbat enskilt och i grupp, 
praktiskt och teoretiskt. 
Arbetet fortlöper och 
utvärdering i åk 4 kommer till 
våren.  
 

 



 
IKT-fritids 

Mål enligt lgr 11 

 

Effekt Aktiviteter Metoder att 
utvärdera resultatet. 

Resultat 
Analys 

Samtliga elever ska ha 
provat på digitala 
verktyg och medier för 
kommunikation. 

Leka affär. 
Quizlet för att öva 
alfabetet i lag. 
Digitalt berättande. 
(iMovie, Animate, 
Green screen, Sock 
puppets, Quiver) 
Programmera en 
kompis. 
Nätprat 
 

Observationer Alla har provat på och varit med. 
Har arbetat med mindre grupper 
och lekt affär. 
Har börjat lite grand med 
programmering i åk 1 med hjälp 
av “Halsbandet” i It lådan. 
Åk 2-3 har programmerat en 
kompis. 
Alla övningar hämtade ut It-
lådan. Arbetet kommer att 
fortsätta under våren. 
 
 

 

Svenska vt -2019 

Mål enligt Lgr-11 

“Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften.” 

Centralt innehåll 1-3 

● Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild 

samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

● Centralt innehåll Förskoleklass  

● Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. 

Effekt Aktiviteter Metoder att 
utvärdera resultatet. 

Resultat 
Analys 

F-klass: Kan beskriva 
och se skillnad på 
faktatext/bilderbok/ 
kapitelbok 
 
1-3: Kan självständigt 
skriva en faktatext med 
ämnesspecifika 

F-klass: Eleverna får 
jobba med olika 
sorters texter. 
 
1-3: Eleverna tränar 
att skriva olika sorters 
texter med hjälp av 
olika stödstrukturer 

F-klass: Elever 
dokumenterar och 
redovisar. 
 
1-3: Nationella prov i 
3:an och i det dagliga 
arbetet. 
 

Fortsätta att diskutera olika slags 
texter med eleverna.  
Arbeta utifrån genrepedagogik 
och utveckla skrivandet både för 
hand och digitalt. Elever som har 
svårt motoriskt ska kunna ha 
möjlighet att skriva på iPad. 
Fortsätta attarbeta med 



ord/begrepp och  
berättelse med tydlig, 
inledning handling och 
avslutning 

4-6 har arbetat med
strategier för att öka
måluppfyllelsen i
läsning och skrivning

som tex hinderbanan, 
tankekartor, stödord… 

Eleverna har skrivit 
olika sorters texter 
med hjälp av 
stödstrukturer, med 
anpassning av 
mottagare. T ex 
argumenterande text, 
faktatext, instruerande 
text  

ÅK 4-5 
Kamratbedömning, 
checklista för 
självrättning, 
slutprodukt 
Åk 6 NP 

stödstrukturer och 
kamratrespons. Diskutera olika 
texter, både elevtexter och olika 
färdiga texter. 

Åk 4 
Fler elever känner sig säkrare på 
att skriva olika typer av texter,   
Åk 5 
 Flertalet känner en osäkerhet 
och behöver träna vidare med 
stavning, fantasi och strukturen 
Åk 6 HT-18   VT-19 
A     -    2 
B   3  2 
C   3  2  
D   -   4 
E   3   - 
F    2  1 
Resultaten har ökat 
Fortsätta med cirkelmodellen 
och genrepedagogik. 

Resultat: 

F-klass kan beskriva och se skillnad på faktatext/bilderbok/kapitellbok.

Åk 1-3 De flesta eleverna kan skriva faktatext och en berättelse med röd tråd. 

Åk 4-6 Eleverna kan skriva olika sorters texter med hjälp av stödstrukturer. Åk 6 har unått större 

självständighet och har fått goda resultat på NP. 
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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: 6 elever av 22 saknade totalt 15 godkända betyg vilket är en förbättring från åk 8 då 39 

betyg saknades. En av eleverna har varit har varit kort tid i Sverige och en av eleverna har haft 

hög frånvaro under delar av läsåret. 

9b: 5 elever av 17 saknade totalt 29 godkända betyg vilket är en förbättring från åk 8 då 60 

betyg saknades. 25 av dessa är kopplade till tre elever som har varit kort tid i Sverige. En elev 

har haft hög frånvaro i början av läsåret. 

9c: 3 elever av 18 saknade totalt 4 godkända betyg.  

9d: 2 elever av 18 saknade totalt 7 godkända betyg. 

5 elever har sökt individuella program på gymnasiet. Genomsnittligt meritvärde 230. 

Årskurs 8 

8a: 6 elever av 21 saknade totalt 27 godkända betyg vilket är en förbättring från åk 7 då 30 

betyg saknades. 20 av dessa är kopplade till två elever som har haft hög frånvaro under 

vårterminen.  

 8b: 8 elever av 24 saknade totalt 38 godkända betyg vilket är en förändring från förra läsåret 

då 25 godkända betyg saknades. 15 av dessa är kopplade till 2 elever som varit kort tid i 

Sverige. Klassen har tagit emot två nya elever under läsåret. 

8c: 5 elever av 21 saknade totalt 20 godkända betyg vilket är en förbättring från förra läsåret 

då 32 betyg saknades.  

Årskurs 7 

7a: 3 elever av 21 saknade totalt 10 godkända betyg. 

7b: 3 elever av 21 saknade totalt 29 betyg. Två elever har varit mycket kort tid i Sverige. 

7c: 4 elever av 18 saknar totalt 6 betyg. 

Årskurs 6 

6: 12 elever av 44 saknar totalt 87 betyg. 37 av dessa är kopplade till 4 elever som har varit 

kort tid i Sverige. 17 av dessa är kopplade till 2 elever som har tidigare haft en del frånvaro. 
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Analys och åtgärder måluppfyllelse juni 2019 

Analys och åtgärder för åk 6-9. 

1) Styrkor

Ämnesmässigt:

Åk 9: Engelska, Biologi, Svenska, Bild, Mo Språk

Åk 8: Engelska, Bi/Fy, Bild, Matematik, Religion, Hkk

Åk 7: Slöjd, Idh, Hkk, NO

Åk 6: Engelska, Idh

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 satsning gjordes inom ämnena svenska och matematik. Under läsåret

har utveckling av stödinsatser, arbete med extra anpassningar, struktur och tydliga

mål pågått vilket bidragit till den positiva utvecklingen inom ämnena. Flera av våra

elever som tidigare haft hög frånvaro fick ökad närvaro efter våra åtgärder under

läsåret.

3) Utvecklingsområden

Ämnesmässigt

Åk 9: Matematik, Kemi

Åk 8: Matematik, Idh, SO, Kemi,

Åk 7: Fysik, Historia

Åk 6: Ma, NO, En

4) Troliga bakomliggande orsaker

Vi ser ett fortsatt behov av att jobba med anpassat material inom ämnena. För

matematik sattes extra resurser in under vårterminen. Om våra ekonomiska

förutsättningar tillåter kommer vi att fortsätta med det under kommande läsår. Vi

kommer att ha ett fördjupat arbete kring matematik och NO med undervisande lärare

för att förbättra våra resultat. Vi behöver också fortsätta att utveckla undervisning i

ämnena ovan med studiehandledning för elever som varit kort tid i Sverige och för

elever med särskilda behov. Extra simning och studiehandledning har varit insatt,

ytterligare 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/NO i ett F-9 -perspektiv. Om möjligt tillsätta ytterligare pedagog i Ma/NO.

Fortsätta utveckla ämnessamarbetet över stadierna F-9. Fokus på att utveckla elevers

läsförståelse, resonemang och problemlösning med en röd tråd i ett F-9 perspektiv.

Fortsätta arbeta med individuella planer för elever som varit kort tid i Sverige och om

möjligt utöka studiehandledning.

Fortsätta arbeta med individuella planer för elever med särskilda behov och ha täta

uppföljningar. Fortsätta förebyggande arbete, tidiga insatser och tät uppföljning för

elever i riskzon eller med hög frånvaro.

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

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

och delmål samt elevers delaktighet.

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

Prioriterade utvecklingsområden 18/19 

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, vårdnadshavare 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 
och att Förslövs skola har en 
röd tråd för elever, 
vårdnadshavare och personal i 
ett 6-16 års perspektiv. 

Processen för att elever, 
vårdnadshavare och 
personal ska känna att 
Förslövs skola är en F-9 
skolan fick bra fart under 
läsåret 18/19. Personalen 
är positiv till 
utvecklingen och har 
arbetsgrupper med 
kollegor från F-9.  

Kompetensutveckling har 
genomförts utifrån 
gemensamma strukturer för 
F-9. Alla pedagoger har 
arbetet med Greppa språket 
och digitalisering som en 
grund för att möta elevers 
olika behov med en utvecklad 
undervisning i klassrummet. 
Fortbildning kring 

Vilka insatser gav 
resultat? 
 
Ledningsgruppen: 
Vi har fått en ökad 
samsyn i vad som ska 
vara likt och vad som 
kan vara olikt för F-9. 
Strukturer med röd tråd 
från F-9 är en konkret 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 
 
Behovet av 
organisationsförändring 
för att stärka F-9 
perspektivet har resulterat 
i förändring i skolledningen 
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Elever har arbetet 
tillsammans med elever i 
äldre respektive yngre 
åldrar som de inte 
samarbetat med tidigare. 
Det har varit roliga möten 
som ger en känsla av 
gemenskap. 
Arbetet är en process 
över tid och fortsätter 
under kommande läsår.  

digitalisering har lett till att 
personal ser ökade 
möjligheter i klassrummet. 

Övergångar mellan 
årskurser har utvecklats och 
förbättrats.  
Gemensamma möten har 
genomförts inom bland annat 
eht, apt, ledningsgrupp. 
Specgruppen har inlett och 
fortsätter sitt arbete 
tillsammans. 

Möten i arbetsgrupper F-9 
där kollegor från F-9 har 
jobbat med frågor kopplade 
till gemensam värdegrund, 
gemensamt förhållningssätt 
till vårt uppdrag och konkreta 
samarbetsövningar mellan 
olika årskurser. 

del av arbetet som vi ser 
gett bra resultat. 
Kompetensutveckling 
kommer att fortsätta 
utifrån gemensamma 
strukturer i Skolverkets 
Specialpedagogik för 
lärande där flera 
moment är naturlig 
fortsättning på tidigare 
insatser. 

EHT: Vi har en ökad 
samsyn och utvecklar 
tillsammans 
elevhälsoarbetet i ett F-9 
perspektiv. 
Stödorganisation per 
stadie har tagits fram 
och våra strategier för 
hur specgruppen ska 
utveckla sitt samarbete 
har varit framgångsrika. 
Arbetet fortsätter. 

APT: När vi träffas F-9 
så ser vi varandra och 
möts över våra 
stadiegränser. Möten i 
arbetsgrupper har varit 
mycket positiva och lett 
till konkreta samarbeten 
och en ökad samsyn. 

med en rektor och två 
biträdande rektorer. 
Skolledningen fortsätter att 
ta fram strategier för att nå 
målet F-9.  

Kommande läsår 
fortsätter vi att arbeta med 
de delar som vi påbörjat för 
att få samsyn och konkreta 
samarbeten. 
Vi har tagit fram kriterier 
för det som ska vara lika på 
skolan, det som kan vara 
olikt samt förtydligat 
skolledningens 
förväntningar på personal i 
olika roller. 
Det som ska vara lika i hela 
skolan är värdegrund, 
elevsyn, kunskapssyn, syn 
på kollegor, förväntningar 
på personal, ledarskap och 
struktur, övergångar. 
Arbetsprocessen med 
konkret samarbete mellan 
elever i olika årskurser 
kommer att fortsätta 
kommande läsår. 
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Ämneskonferenser och 
kollegialt ämnesutbyte har 
genomförts. 

Arbetet fortsätter över 
tid. 
Samarbete och 
kollegialt lärande 
inom och mellan 
ämnen har genomförts 
och kommer att fortsätta 
i ett F-9 perspektiv.  

Personalen känner en 
större delaktighet i ett F-9 
perspektiv nu än tidigare. 
Nya kontakter mellan 
kollegor har tagits, nya 
samarbeten har växt fram. 
Grunden för fortsatt arbete 
är på plats. 
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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: Relationellt lärande löper som framgångsfaktor och röd tråd genom vårt dagliga arbete. Inom det relationella lärande jobbar vi vidare med 

formativt förhållningssätt, gemensamt förhållningssätt och elevhälsa. Arbetet fortsätter under läsåret och är grunden för vår kompetensutveckling. 

Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

Att skapa en trygg lärmiljö där 
det finns en trygg relation 
mellan pedagog och elev som 
ger eleven goda 
förutsättningar för 
kunskapsinhämtning och 
social utveckling. 

Vi ser en positiv 
utveckling av de delar vi 
jobbat med och fortsätter 
arbetet som är en process 
över tid. Utveckling av skolans 

stödorganisation för att 
möta enskilda elevers behov 
blev framgångsrik. Flera 
elever har nått längre i sin 
utveckling pga 
organisationsförändringen. 

Utveckling av det 
pedagogiska ledarskapet i 
klassrummet med 
strukturer och extra 
anpassningar har lett till 

Vilka insatser gav 
resultat? 

Flera elever har nått 
längre i sin utveckling 
pga 
organisationsförändring
en. 

Denna insats har lett till 
bättre resultat och 
förbättrad arbetsmiljö. 
Insatsen utvecklas 
vidare under kommande 

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

Arbetet med att förbättra 
våra lärmiljöer fortsätter 
under kommande läsår. 
Elevhälsoarbetet med 
särskilt stöd och 
närvarouppföljning 
fortsätter. 

Formativt 
förhållningssätt fortsätter 
vi att tillämpa och utveckla. 
Vi arbetar vidare med 
gemensamt 
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bättre resultat för flera elever. 
Digitala hjälpmedel och 
metoder har varit en del av 
årets utveckling. Greppa 
Språket med fokus på 
språkinlärning gav oss nya 
möjligheter att möta alla 
elever.  Konkreta delar som 
ljudabsorberande matta, 
skärmar samt dörrar till 
duschbåsen i idrottshallen 
har förbättrat arbetsmiljön 
för elever och personal. 

Arbetet fortsätter genom 
gemensam fortbildning med 
Skolverkets modul 
Specialpedagogik för lärande 
för åk F-9 under kommande 
läsår. 

Värdegrundsgruppen leder 
samarbetet med Friends. 
Relationellt arbete är en del 
av värdegrundsarbetet på 
skolan.  

läsår. 

Den fortbildning vi haft 
tidigare har banat väg 
för den utveckling och 
de framsteg vi ser för 
våra elever. Skolverkets 
modul blir en naturlig 
fortsättning där vi får en 
gemensam ram att jobba 
inom från F-9. 

Vi har arbetat med fokus 
på nätkränkningar 
tillsammans med 
Friends. Kommande 
läsår fortsätter arbetet 
med språkbruk/jargong. 

förhållningssätt från F-9. 
Utöver det som redan 
nämnts kommer vi att 
arbeta med elevers 
motivation och uthållighet. 
Samarbete mellan 
undervisande lärare och 
kollegialt utbyte fortsätter. 
Vi fortsätter med 
sambedömning och 
samplanering inom olika 
ämnen.  

Fritidshemmet går 
parallellt Skolverkets 
utbildning Fritidshemmets 
uppdrag. 

Vi kommer att utveckla 
Amorarbetet i ett F-9 
perspektiv. Elevernas 
delaktighet och trygghet 
står i fokus. 
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Arbete med filmning –
Martemeo, och handledning 
av central specialpedagog har 
fortsatt. 
 

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. 

Arbetet med Martemeo 
fortsätter under kommande 
läsår.  
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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: Satsningen på IKT som vi kommer att gjorde under läsåret 18/19 föll väl ut. Det var ett samlat grepp för vår skola utifrån de kompletteringar 

gällande digitalisering som tillkommit i Lgr 11. Delar av arbetet kommer att fortsätta under läsåret 19/20. 

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 

Utveckling har skett, 
inom området extra 
anpassningar och digitala 
hjälpmedel men även i 
varje klassrum. 

Unikum används för all 
kommunikation. 

Kollegialt lärande inom 
ämnena på konferenstid. 

Extra anpassningar med 
digitalt verktyg, genomgång 
av kommunens IKT-pedagog. 

Förtydligande kring att 
användandet av Unikum ingår 
i uppdraget för samtlig 
personal 

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 används av vår 
personal. Genomgång av 
förhållningssätt och 
praktiskt användande 

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

Kollegialt samarbete 
fortsätter kommande läsår. 
Tid avsatt av skolledning. 
Fortsatt möjlighet att boka 
in IKT-pedagogerna. 

Unikum förtydligas 
kontinuerligt för de 
vårdnadshavare som är i 
behov av det. Uppföljning 
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vårdnadshavare. 

Arbeta med digitalisering 
utifrån nya skrivningar i Lgr 
11. 

Digitalisering pågår inom 
ämnet teknik och andra 
skolämnen. 

Skolans personal har 
generellt blivit mer 
benägna att kontakta 
IKT-pedagogerna och 
använder sig i högre grad 
av digitala möjligheter i 
sin undervisning. 

Fortbildning av pedagoger 
som ska jobba med 
programmering. 

Individuella mål för ett mer 
digitalt arbetssätt har satts av 
varje pedagog. 

Plan för fortbildningsinsats 
läsår 18/19 togs fram i 
utvecklingsgruppen. 

Skolledning genomförde 
resterande delarna av 
Skolverkets modul Leda 
digitalisering. 

varje terminsstart 
fortsättningsvis. 

Fortbildning ska 
genomföras vid behov. 

De individuella målen 
följdes upp vid 
medarbetarsamtalen 
med gott resultat.  

Arbete enligt 
fortbildningsplanen för 
läsår 18/19. 

Skolledningen har fått 
förtydligat fokus genom 
den gemensamma 
fortbildningen Leda 
digitalisering. 

kontinuerligt med personal 
vid medarbetarsamtal. 

Arbetet med 
programmering fortsätter. 

I den avslutande 
utvärderingen ser vi att 
planen gav en positiv 
utveckling. Skolans 
personal använder sig i 
högre grad av digitala 
möjligheter i sin 
undervisning. 
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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: 

Inkluderande lärmiljöer: 

 Fortsatt arbete med extra anpassningar inom ämnena för F-9. Arbeta med ämnet matematik i ett F-9 -perspektiv. Fortsätta

utveckla ämnessamarbetet över stadierna F-9. Fokus på hur vi kan förbättra elevers läsförståelse, förmåga att resonera och

arbeta med problemlösning.

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

 Fortsätta arbeta med individuella planer och täta uppföljningar för elever med särskilda behov och hög frånvaro. Fokus på att

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

 Uppföljning av klassrumsrutin med tydlig lektionsstruktur som ska gälla i samtliga klassrum för F-9.

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

lärmiljöer. Även behov av fler pedagoger i vår specialpedagogiska stödorganisation för att alla våra elever ska nå kunskapskraven.

 Ökad kostnad för löner vid rekrytering pga lärarbrist nationellt.

 Ökad kostnad för möbler och utrustning i samband med ombyggnad av skolan och renovering av matsal samt lekytor i utemiljön.

 På längre sikt även kompetensutveckling för obehöriga om vi inte kan rekrytera legitimerade lärare pga lärarbrist.

 Ökat fokus på säkerhetsfrågor och arbetsmiljö under byggtid med ökat behov av personal i utemiljö och ökat behov av vaktmästare

under byggtid.

 Ökat behov av skoladministration pga ökat antal elever.

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

behov.

 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.
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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 
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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: 

Resultat åk 9:  

90% av eleverna har höjt ett eller flera betyg under åk 9. Skolan har vid behov organiserat om undervisningen och framför allt använt elevens val för 

att eleverna ska kunna fördjupa och bredda sina kunskaper i de ämnen de önskar. Flera elever har haft helt individuell hjälp utöver ordinarie 

undervisning och såväl läxhjälp efter skolan som lovskola har anordnats. Flera elever i åk 9 uttrycker att lovskolan är mycket uppskattad utifrån att 

eleverna väljer ämne och kan lägga fokus på detta under en halv dag i taget. De praktiskestetiska ämnena har generellt högst måluppfyllelse med 

slöjd i toppen och med undantag av bild. Slöjdämnet har goda möjligheter utifrån centralt innehåll och bedömningskriterier, att kunna anpassa 

innehållet utifrån eleverna olika svårigheter. I ämnet slöjd är även elevgrupperna mindre. Bildämnet är ett relativt teoretiskt ämne som ställer stora 

krav på en utvecklad analysförmåga, vilket är en svårighet för pedagogerna, då eleverna behöver en undervisning med mycket hög grad av 

begreppskunskap och träning i att göra analyser på såväl individ- som gruppnivå. Denna utmaning syns även i naturorienterade ämnen och i 

samhällsorienterade ämnen, då dessa innehåller ett kontinuerligt högt tillflöde av nya ord och begrepp. Pedagogerna arbetar medvetet med olika 

metoder för att träna elevernas inhämtning och förståelse av nya begrepp. 

Vad gäller matematik, engelska och svenska, har engelskan högst snitt i meritpoäng och matematiken lägst. Vid närmare studier av betygen syns 

dock att matematiken har överlägset flest höga betyg, samtidigt som flera elever inte har uppnått kunskapskraven. Engelskan och svenskan har en 

jämnare spridning över betygsstegen.  
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Resultat åk 8:  

75% av eleverna har höjt ett eller flera betyg under åk 8. Ämnet med högst snittmerit är slöjd och därefter engelska. I engelskan syns också en stor 

spridning då ämnet har överlägset många höga betyg, samtidigt som flera elever inte nå kunskapskraven. I åk 8 har Idrottsbetyget ett högt snitt med 

näst flest höga betyg. Svenskan har ett lågt meritsnitt. Det var tydligt redan från åk 7, då dessa elever hade ett mycket lågt snitt i läs-och skrivtesten 

som gjordes då. Trots ett medvetet arbete med läsning på schemat och begreppsträning, slår detta igenom i de ämnen som kräver mycket 

textinhämtning, samt produktion av text och därmed hamnar såväl naturorienterade ämnen som samhällsorienterade ämnen fortfarande lågt i 

meritpoäng. Arbetet med att stärka dessa elever språkligt kommer att fortsätta under åk 9. 

 

Resultat åk 7:  

Det ämne som har flest höga betyg är engelska, där en fjärdedel av eleverna har A eller B, men spridningen är stor då flera elever som har varit kort 

tid i Sverige inte hunnit ifatt i ämnet engelska ännu och därmed saknar betyg. Snittmeritpoängen för engelskan blir därför bara något högre än 

matematik och svenska. De elever som ej har läst engelska tidigare får extra undervisning i nybörjarengelska. I matematik syns en liknande situation 

i fördelning mellan höga betyg och avsaknad av betyg. De elever som saknar betyg i matematik har olika typer av svårigheter, som skolan arbetar 

kompensatoriskt med. Här kommer eleverna att arbeta parallellt årskursvis i flexibla grupper inför läsåret 2019/2020, för att pedagogerna ska 

kunna göra omfördelningar efter elevernas behov. Det ämne som har högst betyg i genomsnitt är slöjd. För elever med olika typer av språkliga 

svårigheter syns tydligt att NO- och SO-ämnena har lägre resultat.  

 

 

Generella åtgärder för åk 7-9 har genomförts såsom nybörjarengelska för nyanlända, utöver ordinarie engelskundervisning. Matematikgruppernas 

storlekar har varit små för att eleverna ska kunna få så mycket hjälp som möjligt. Det finns även möjlighet att få extra hjälp med skolarbetet efter 

skoltid på läxhjälpstid. Där finns skolans pedagoger samt vår samarbetspartner Drivkraft Båstad, som stöttar elever ideellt med skolarbete. Skolan 

har även satsat på att EHT ska stötta mentorer i deras mentorsarbete för att kunna hjälpa sina elever med motivation och upplägg. 
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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 spektra av extra anpassningar i undervisningen samt den tillgängliga lärmiljön för att ge alla elever optimala lärförutsättningar. 

Analyserna av elevernas resultat som gjordes i juni införläsåret 18/19 visade stor spridning i eleverna resultat. Då flera elever har olika individuella 

behov av anpassningar i undervisningen har detta vara ett utvecklingsområde som prioriterats under läsåret 18/19 
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Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

Pedagogerna behövde 
differentiera sin undervisning 
så att den bättre möter 
eleverna där de befinner sig i 
sin kunskapsinhämtning och 
utveckling och därmed skulle 
elevernas resultat höjas. 

Elevernas resultat har 
höjts. 

-En del av konferenstiden har 
använts till att samplanera 
inom ämnen mellan lärare. 
Dock kom många andra behov 
av tidsanvändning in och flera 
av dessa tider blev strukna. 
Samplanering ska ge större 
likvärdighet och fler metoder 
för att möta alla elever, så att 
tillgängligheten ökar. 
-Pedagogerna fick avsatt tid 
på kompetensutvecklings-
dagar till att arbeta med extra 
anpassningar. 
-Pedagogerna bestämde vilka 
generella extra anpassningar 
som ska göras i all 
undervisning under 
handledning av 
specialpedagoger, vilket 
underlättar för alla elever i de 
olika klasserna  
-Specialpedagogerna 
handleder pedagoger i arbetet 
med extra anpassningar. 
-EHT på skolan har påbörjat 
ett uppdrag att fokusera på 
lärmiljöer i klassrumsbesök, 
som kommer att fortsätta 
under HT-19. 

Vilka insatser gav 
resultat? 
 
De gemensamt 
framtagna och 
inarbetade 
anpassningarna som 
gjordes för hela grupper 
gav positivt resultat i 
koncentration hos 
eleverna och ökade 
därmed 
kunskapsinhämtningen. 
 
Flera pedagoger har fått 
handledning av 
specialpedagoger i hur 
extra anpassningar kan 
göras för grupp och 
individ. Detta har ökat 
pedagogernas kompetens 
och verktyg i 
undervisningen. 
 
Personalen fick ”fler 
verktyg” i sin 
verktygslåda i hur man 
kan anpassa 
undervisningen genom 
föreläsningen av npf-

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 
 
4 klassrum har under 
sommaren renoverats med 
tanke på aktuell forskning 
om lärmiljöer. Fler klassrum 
behöver utvecklas och 
renoveras i enlighet med 
aktuell forskning. 
 
Skolan kommer att 
genomföra skolverkets 
utbildning om 
Specialpedagogik för 
lärande för att öka 
pedagogernas kompetens i 
anpassningar ytterligare. 
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-Bokcirkel för en grupp
pedagoger med en bok av
Joanna Lundin har
genomförts.
- Heldagsföreläsning som en
kompetensutvecklingsdag av
npf-pedagog Joanna Lundin
om hur man kan anpassa
undervisningen har
genomförts.

pedagogen  Johanna 
Lundin. 

Bokcirkeln gav 
pedagoger fler redskap i 
anpassningar. 
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Utvecklingsområde 2:  

Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11  

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. 

Tydligheten i befogenheterna hos personalen kan förbättras så att inte få personer hänvisas till att lösa många uppgifter.  
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Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

-Ge eleven effektivare stöd i 
studier och sociala 
utvecklingsområden. 
-Sänka stressnivån hos 
pedagogerna och eleverna 
 

Fler pedagoger ställer 
frågor till 
specialpedagoger om 
pedagogiska dilemman 
istället för att ta allt med 
rektor först. 
SPSM utbildningen pågår. 
Ämneskonferenser har 
påbörjats. 
Konferenser om klasser 
och anpassningar har 
genomförts med gott 
resultat. 

Tydliggörande av olika rollers 
befogenheter. 
-Mer strukturerade 
konferenser för pedagoger. 
-Ge utvecklingsstöd till 
personal som behöver det. 
-Kompetensutveckling för 
elevhälsoteamet  genom SPSM, 
för att tydliggöra teamets inre 
arbete och utveckla 
samverkan med den 
pedagogiska personalen för 
att därmed nå högre resultat 
med eleverna. 
-genomgång med all personal 
om skolverkets 
konsekvenstrappa och 
diskussioner kring vem som 
kan göra/besluta vad. 
-Eleverna får utbildning i 
studieteknik. 
-Lärare använder en digital 
provkalender för att kunna 
fördela elevernas 
arbetsbelastning på ett rimligt 
sätt. 

Vilka insatser gav 
resultat? 
 
Samtliga insatster har 
tillsammans ökat 
tydligheten och därmed 
gjort arbetet effektivare. 
Stressnivårn hos elever 
och pedagoger är svår 
att mäta men 
pedagogerna har 
uttryckt att åtgärderna 
har varit bra. Det behövs 
mer tid för att kunna se 
klara resultat. 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 
 
All pedagoger måste 
använda provkalendern, 
samt alla elever. Mer 
utbildning och träning i 
användandet av denna 
krävs. 
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Utvecklingsområde 3:  

Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11  

 

Utveckla den digitala miljön så att alla elever och personal vet var och hur olika digitala dokument finns och ska sparas. 

Idag används flera olika sajter och interna mappar till informationsutbyte och lagring av information. Det är oklart för många var man hittar dokument 

och var man ska spara dokument.  

 

 

Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

Effektivare användning av IKT. 
Elevernas undervisning blir 
effektivare då de och 
pedagogerna vet var 
informationen finns. 

Googlekalendern skapades 
och används av all 
personal för att ge alla 
uppdaterad adekvat 
information. 
 
Strukturen för var 
dokument finns och ska 
sparas har eleverna fått 
undervisning i vid 
läsårsstart vilket har gjort 
att eleverna lättare hittar 
sina och pedagogernas 
material. 
 
Personalens mappstruktur 
inväntar en struktur från 
rektorsgruppen vilken inte 
är färdig än. 

Skolans utvecklingsgrupp- 
PUG,  går igenom hur en 
struktur ska kunna se ut. 
-Skolan ska börja använda 
Googles kalender till kort 
information och ett ständigt 
uppdaterat kalendarium i en 
gemensam personalkalender.  
-Alla dokument som eleverna 
får ska också finnas digitalt, så 
att eleverna kan använda sig 
av lyssningsstöd. 

Vilka insatser gav 
resultat? 
 
Samtliga genomförda 
aktiviteter har gett gott 
resultat. 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 
 
Mappstrukturen för sparade 
dokument för personalen 
måste utvecklas och 
implementeras hos all 
personal. 
 
Ett diariesystem behöver 
införas. 
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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: 

1) Den specialpedagogiska kompetensen ska ökas. Pedagogerna behöver fortsätta att differentiera sin undervisning så att den bättre möter 

eleverna där de befinner sig i sin kunskapsinhämtning och utveckling och därmed skulle elevernas resultat höjas.  

2) Ett tillägg till ovanstående som därmed blir ett nytt mål är att anpassa elevernas lärmiljö även fysiskt så att alla elever får en ökad tillgänglighet 

till kunskapsinhämtning, 

3) Utvecklingsområde 2 och 3 ovan, kommer fortsätta att utvecklas med inte få lika högt fokus då det nu finns rutiner som fungerar bättre. 

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

 

Anpassning av lärmiljön innebär kostnader i form av ommålning, nya golv, ljuddämpande väggar, inredning, tysta möbler med mera. Då budgeten inte 

rymmer en utveckling av detta i dagsläget kommer denna utveckling att gå långsamt med endast ett fåtal rum per år. 
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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 sex genomsnittliga meritvärde ökade från 214 poäng till 219 poäng. 

Framgångsfaktorer årskurs födda 2006 

kontinuitet avseende lärare 

gemensamt utvecklingsarbete - språklyft i två år och vidareutveckling till 

tillgänglig lärmiljö (bildstöd) 

arbetat med tydliga strukturer så att eleverna ska känna igen sig - 

anpassningar på gruppnivå. Vilket också blir ett mycket bra och nödvändigt stöd 

för vissa. 

Ökad lärartäthet för att kunna vara två lärare i klassrummet vid fler lektioner. 

 Detta möjliggör att lärarna kan ge mer stöd samt ledning och stimulans till
samtliga elever. För att detta ska bli riktigt bra behövs samsyn, tydliga roller,
kompetens, tydliga förväntningar och därmed pedagoger som ser vad som behövs.
När detta fungerar skapas tillit till varandra och det ger en stor trygghet hos varje
enskild pedagog/lärare.

 Gemensamt fokus på elev och elevgrupp, behov och förutsättningar och att jobba
tillsammans för att ge eleverna det. T.ex. utifrån en bakgrund med en del
konflikter mellan eleverna i klass 2, formulerade arbetslaget gemensamma
sociala mål och insatser för att nå målen.

 Samtliga pedagoger bidrar med sin kompetens (utbildning och erfarenhet) för att
ge eleverna bästa möjliga lärande.
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Del 2 Utvärdering av arbetet med planen för Systematiskt kvalitetsarbete (förskola och grundskola) 

Utvecklingsområde 1: Tillgängliga lärmiljöer (fysisk, social och pedagogisk) 

Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11  

Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 
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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.) 

1.Eleven möter en variation 
gällande arbetssätt, 
grupperingar, innehåll, teori 
och praktik, över dagen, 
veckan,  hela läsåret.   
 

God struktur och 
variation.   
7/1 -19 Det gav goda 
effekter att starta upp 
med ett stort gemensamt 
projekt. 
12/6 Det gemensamma 
projektet gav en bra 
stomme att stå på, VI är 
korallen. Lektion fritids 
kompletterar den 
teoretiska 
undervisningen.  
Samarbetet 
skola/fritids har gett 
oss möjligheter och 
flexibilitet  att ta tag i 
det som behövs, när det 
gäller kapitel 1 och 2 i 
Läroplanen 

 
Det har vi tänkt på i 
schemaläggning och 

Strukturerad metod för att 
stötta/stärka elever, 
tillsammans bestämma 
vilka strategier man ska 
prova och hur vi ska följa 
upp det - Elevhälsomötet - 
EHM. 
 

Samarbetet 
skola/fritids 
 
Genomtänkt 
schemaläggning 
 
Regelbundna 
Elevhälsomöten. 
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fått varierade dagar i 
alla klasser. En del har 
varit lite låsta med 
hänsyn till specifika 
elever, SVA-grupper 
mm. Vi har haft
fungerande EHM,
(struktur, syfte)
men det har brustit lite
i deltagandet.

2.Alla elever har studiero och
upplever ett gott
klassrumsklimat

Vi har vidareutvecklat 
KL.  
Vi har minskat 
antalet  övergångar.  
För många elever på 
liten yta leder till hög 
ljudnivå när det är 
lärande lek. Svårt att 
tillgodose allas behov 

Många elever har 
behov av mindre rum 
för återhämtning  
Även lärmiljön på 
rasterna behöver ses 
över för att skapa lugna 
och tysta ytor . 
7/1-19 Vi följer upp 
varje vecka i 
arbetslaget hur vi ska 

Vi använder grupperings 
verktyget på ett medvetet 
sätt för elevens bästa. 
Schemaläggning så 
eleverna får en variation av 
praktiska och teoretiska 
ämnen varje dag.  
Vi har vidareutvecklat 
kooperativt lärande.  
Vi har minskat 
antalet  övergångar.  
För många elever på liten 
yta leder till hög ljudnivå 
när det är lärande lek. Svårt 
att tillgodose allas behov 

Många elever har behov av 
mindre rum för 
återhämtning  
Även lärmiljön på rasterna 

Kompetensutvecklingsi

nsatser kooperativt 

lärande. 

Reducering av 

övergångar för eleverna. 
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förbättra för eleverna 
och deras arbetsro. 
Samarbetet och 
samtalen mellan fritids 
och lärare behöver 
förbättras.  
Rutiner?! 
12/6 Gemensamma 
sociala mål för 
Korallen. Byggs vidare 
på under nästa läsår. 
Kort om tid till att 
samarbeta under a-lags 
tiden, skola/fritids. 
Öronmärka till nästa 
läsår tid under a-laget 
för att dela åk 2 och åk 
3, med flexibilitet.  
Kooperativt lärande 
gör inte automatiskt att 
det blir studiero, 
snarare tvärtom 
eftersom ljudnivån blir 
högre. Däremot känner 
nog alla sig delaktiga 
när vi arbetar 
kooperativt. Vi 
använder det som ett 
redskap för lärande. Vi 
använder oss av flera 

behöver ses över för att 
skapa lugna och tysta ytor 
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metoder för att nå alla 
och för att ha varierad 
undervisning.  
 

3. Eleverna har en 
stimulerande lär- och 
lekmiljö, som uppmuntrar 
och stimulerar till möten och 
samspel, ute och inne. 
 

7/1-19 Draperier i två 
klassrum. Fler 
draperier önskas. 
 

12/6 Rastaktiviteterna 
är välplanerade, 
intressanta  och ger ett 
lugnt klimat. Vuxenledd 
och återkommande 
aktiviteter ger eleverna 
en säkerhet att delta.  

Vi bygger rum i rummen 
med hjälp av draperierna. Vi 
delar klassen i mindre 
grupper flertalet tillfällen i 
veckan. 
 

Rum i rummet. 

 

Rastaktiviteter -  
Vuxenledd och 
återkommande 
aktiviteter ger 
eleverna en säkerhet 
att delta. Önskemål om 
att en ipad tillhör 
rastaurangen för att få 
tillgång till musiken. 
Hur kan rastaurangens 
aktiviteter sprida sig 
till andra sidan 
skolgården? 

Tankar till nästa läsår. 
Frukten från Ica har 
också varit ett positivt 
inslag. Detta kan ligga till 
grund för nästa 
termins  utvecklingsomr
åde: Hållbar utveckling.   
Önskemål om fler 
draperier kvarstår. 
Vi använder oss mycket 
av skärmar och hörlurar. 
Vi hade gärna sett att 
klassrummen hade blivit 
utrustade med fler 
skärmar och lurar! 
Klasserna är uppdelade i 
2 eller 3 grupper under 
hela dagen. 
Rastverksamhet skapar 
mötesplatser ute. 
 

4. Eleverna är medvetna om 
att vi lär oss på olika sätt.   
 

7/1-19 Fritids vill ha 
time-timer, skärmar, 
hörselkåpor för att ha 
likvärdig miljö som 
klassrummen.  

Genom att erbjuda olika 
strategier och verktyg. 
Exempelvis 
individanpassat material, 
bildstöd, varierat 

Eleverna har fått 

tillgång till  olika 
strategier och verktyg. 
Exempelvis 
individanpassat 
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12/6 Behovet av 
material till 
fritids  kvarstår.  
Fritidslokalerna 
behöver uppdateras 
med bildstöd om vilket 
material som finns var, 
(Widget) 

Materialet är väl 
inarbetat under 
skolans lektioner. 
Vi erbjuder eleverna 
olika strategier för att 
de ska kunna lära sig så 
mycket som möjligt. Vi 
gör dom medvetna om 
att alla lär sig på olika 
sätt och hjälper dom att 
hitta sitt sätt att lära.  

arbetssätt, hörselkåpor, 
skärmar, time-timer och 
Ipad.   

material, bildstöd, 
varierat arbetssätt, 
hörselkåpor, skärmar, 
time-timer och Ipad.  

5. Eleverna visar acceptans
för varandra och  visar
samhörighet med varandra.

6an: har haft en bra 
harmoni och tagit hand 
om varandra 

5an: har haft en del 
konflikter och dåliga 
ledare i gruppen, 
framförallt den sista 
veckan, vi konstaterar 
att  mycket händer i 

Vi arbetar med detta genom 
evidensbaserat material från 
barnkonventionen och Friends. 
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denna årskursen 

4an: har haft ett bra 
halvår där eleverna fått 
lära känna sig själva 
och få strategier för hur 
man löser konflikter på 
ett bra sätt 

Fritidshemmet specifikt: 

6. Lekskicklighet - Eleverna är
trygga i lärmiljön och i den
hittar de utmaningar till att
utveckla lek- skickligheten

7/1-19 Fritids vill ha 
time-timer, skärmar, 
hörselkåpor för att ha 
likvärdig miljö som 
klassrummen.  

12/6 Behovet av 
material till 
fritids  kvarstår.  
Fritidslokalerna 
behöver uppdateras 
med bildstöd om vilket 
material som finns var, 
(Widget) 

Materialet är väl 
inarbetat under 
skolans lektioner. 
Olika alternativ för 
blandade 
åldersgrupper till den 
fria leken erbjuds varje 
dag. 

Vi skapar mötesplatser ute 
och inne där eleverna 
samarbetar och interagerar.  
Utomhusaktiviteter året om. 

Vi har utökat Jollens fritids 
med Stilla havet och 
Optimisten, vi använder 
dessa rum för rekreation och 
skapande.  

Fortsatt arbete för 
fritidspedagogerna med - 
“Fritidshemmets mål och 
resultat” - Pihlgren. - Process 
på de månadsvisa 
fritidshems- konferenserna 
som syftar till att utveckla 
undervisningen på 
fritidshemmet utifrån Lgr11. 

Det fungerar bra. 
Minimellis har fungerat 
över förväntningarna.  

Givande diskussioner. 
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Utvecklingsområde 2: Språkutvecklande arbetssätt 

Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11  
Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 

7. Vi arbetar främjande och
förebyggande kring
lärandeuppdraget och
elevhälsouppdraget

Varje klass har EHM-
elevhälsomöte var sjunde 
vecka. 
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Vilken förväntad effekt var 

tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

Eleverna är  inspirerade  att 
utveckla språket. 

Vi jobbar medvetet med 
språket i alla ämnen.  
F klass: har jobbat med 
Lyskostjärnan ( material 
från N&K) bra! 

Åk.1: 
Lågstadiesatsningen har 
lett till att vi lyckats möta 
elever som inte kommit 
så långt i sitt språk. 

Vi har kommit igång med 
att arbeta med olika 
modeller för språk och 
texthantering 

Fritids:  Kommit en bit 
med leklådorna. Vi 
fortsätter utveckla.  
Det har varit lyckat med 
mellanmåls samtalen. 

Vi använder oss av 
cirkelmodellen. Har 
högläsning varje dag 
och vi hjälps åt att 
“packa upp” texter 
tillsammans. År 4 har 

Få in språket medvetet i 
arbetet med leklådorna på 
fritids 

Cirkelmodellen 

Högläsning med samtal 

Sång, musik, drama, 
skapande och rörelse 

Biblioteksbesök 

Fritids lägger stor vikt vid 
samtal under mellis. Kluringar 
på borden att samtala med. 

Vilka insatser gav 

resultat? 

Leklådorna på fritids (ej 
Korallen) 

Cirkelmodellen 

Högläsning med samtal 

Sång, musik, drama, 
skapande och rörelse 

Biblioteksbesök 

Medvetet arbetat med 
olika språkutvecklande 
modeller under hela 
dagen. 

Övrigt (krävs ytterligare 

insatser, har det 

framkommit nya 

utvecklingsområden? m.m.) 

Utveckla 
klassrumsbibliotek/ 
korridorsbibliotek. 
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haft en bra struktur för 
att få ta del av vad 
biblioteket har haft att 
erbjuda. 
Biblioteksbesöken är 
uppskattade men har 
av någon anledning 
haltat lite för vissa. De 
borde vara fler. 
Dramapedagog i år 5 
har  
 

Eleverna har en ökad 
språkmedvetenhet  i alla 
ämnen. dvs: 
 

 
Fungerat bra men saknar 
samarbetet med fritids. 
ex läslyftet. 
 
Ord och begrepp är en 
naturlig del av 
undervisningen i alla 
ämnen på 4-6. 
 

Kollegialt lärande i 
språkutvecklande 
arbetssätt från bl a läslyftet  
 

  

Eleverna har utvecklat sin 
förmåga att uttrycka sig 
genom ett större ordförråd 
och förstår hur språket är 
uppbyggt.  
 

Det strukturerade arbetet 
med nya 
Bornholmsmodellen har 
givit goda resultat. 
 
gemensamt tema har 
skapat arbete med 
gemensamma ord och 
begrepp i korallen. 

Bornholmsmodellen (F-1) 
 

Prata om och synliggöra 
betydelsebärande ord och 
begrepp i alla ämnen under 
hela dagen 

Begreppskartor, ordlistor 
m m 
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Utvecklingsområde 3:  

Digital undervisning 

Mål enligt Lpfö 98/2010 eller Lgr 11  
Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Eleverna utvecklar sin digitala kompetens utifrån de 
fyra aspekterna: 
Eleverna använder digitala lärverktyg för att lösa problem och omsätta idéer till handling. 
Eleverna har utvecklat ett källkritiskt förhållningssätt. 

12/6 Arbetat med 
positiva orden, fritids. 
Högläsningen är också 
mycket utvecklande för 
ordförrådet. 

I alla möten ta tillvara på 
möjligheten att utveckla 
elevernas språkliga 
förmåga 

Eleverna har en större 
förståelse för olika texters 
struktur och innehåll. 

påbörjat ett arbete där vi 
synlig gör modeller som 
vi arbetar med f-6. 

Vi arbetar med 
genrepedagogik i alla 
klasser 4-6. Alla klasser 
använder materialet Zick-
Zack. 

Arbeta med 
genrepedagogik 

Läromedlet Zick-Zack (åk 
4-6)

Ha en röd tråd f-6 när det 
gäller texttyper 

Vilken förväntad effekt var 

tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 
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Vilka insatser gav 

resultat? 

Övrigt (krävs ytterligare 

insatser, har det 

framkommit nya 

utvecklingsområden? m.m.) 

Jollen (år f-1) Introducerat Ipaden som 
lärverktyg för de yngre 
eleverna.  

Eleverna kan använda Ipads 
för att träna skrivning 

Ettorna har skrivit i pages 
och f och 1 har arbetat 
med skolplus samt 
bookcreator. 

skrivit på Ipads i google 
dokument skolplus för 
färdighetsträning 

Eleverna använder Ipads för 
att skapa, leta information på 
nätet samt få inspiration, 
fotografera, 
programmera  och filma.  

Eleverna har fotograferat 
och skapat filmer samt 
skapat frågesportsspel. 
F klass har arbetat med 
programmering 

tränat på att använda 
kamerafunktionen. Tränat 
på att söka information med 
sökmotor som t.ex. Google. 

Korallen (år 2-3) 

Eleverna använder Ipad som 
ett lärverktyg 

Fritids har inte haft 
möjlighet att komma 
igång med detta. 

Vi har avgränsat till fåtal 
program och sedan byggt 
på efterhand som eleverna 
behärskat programmet. 

Eleverna hanterar 
inloggning i olika 
lärprogram. 

Nu när de har “egna” ipad 
kan inloggningen ligger i 
paddan och gjort det hela 
mycket enklare. 
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Eleverna känner till 
funktionerna i plattformen 
UNIKUM 
 

Det har fungerat bra att 
eleverna skriver 
veckobrev  i Unikum.  
 
Behörigheten behöver 
ses över. Vi pedagoger får 
tillgång till info om elever 
som ej är i vår elevgrupp. 
 

 

Eleverna har använt 
Unikum för att göra en 
presentation av sig själv. 
Eleverna har skrivit 
veckobrev i UNIKUM. 
 

  

Regattan (år 4-6) Basen är G-suite men 
variation utifrån appar i 
självservice. 
 

Alla har tillgång till en 
enskild Ipad. Vi har samma 
struktur/appar för 
användning år 4-6. 
 

  

Pedagoger och elever är 
trygga och säkra på att 
använda våra ipads  
 

Alla lärare har utifrån sitt 
arbetssätt och ämne 
använt G-suite. 
 

Under år 4-6 på Eleverna har 
arbetat med G-suite (gafe) , 
det vill säga Google 
Classroom, Dokument, 
Presentationer, 
Formulär.  Eleverna har även 
arbetat med green screen.  
 

  

Eleverna känner till sina 
rättigheter och skyldigheter 
på nätet och sociala medier. 
 

En del konflikter om 
situationer som uppstår i 
sociala medier på 
fritiden. Vi arbetar aktivt 
med källkritik i alla 
ämnen.  

“Jag <3 internet” från 
statens medieråd.  
Fortlöpande diskussioner 
kring källkritik i de olika 
ämnen. 
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Använda digitalt läromedel i 
NO, SO, Engelska och 
Matematik. 
 

Vi har använt digitalt 
läromedel år 4-6 i NO, 
engelska. År 6 har även 
använt i SO. Vi har 
avslutat med Gleerups, vi 
tycker att texterna var för 
svåra och materialet för 
dyrt 
 

Samarbeta med Gleerups 
och använda deras digitala 
läromedel. Vi har varit 
pilotskola (Tre år och 
samarbetet avslutas 
därmed efter vt19) 
 

  

Hela enheten     

Vi diversifierar vårt eget och 
elevers lärande - breddar och 
skapar variation med hjälp av 
digitala lärverktyg. 
 

 Genomförts utbildning och 
workshop digitala verktyg. 
Utbildningsserie G-suite har 
erbjudits av Barn och skola. 
 

 

  

Strandlådan fungerar som 
plattform för delning. 
 

Strandlådan är bra för att 
få veta  saker kring 
skolan dock kan det för 
nya ha varit svårt och 
ibland förvirrande att 
hitta var saker finns.  
 

Vi har utvecklat Strandlådan 
som dela-plattform. 
Strandlådan är startsida för 
alla pedagoger. 
 

  

Alla pedagoger delar sin 
undervisning digitalt 
 

Alla klasser använder 
Unikum som 
informationskanal och för 
dokumentation. Alla 
lärare lägger inte ut sina 
planeringar på Unikum.Vi 

Unikum har använts som 
dokumentation och 
informationskanal 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

har påbörjat arbetet med 
att digitalisera alla våra 
dokument och fortsätter 
utveckla det.  2 lärare går 
kursen Apple teacher.  
 

Apple teacher. 
 

Vi har kommit en bit på väg 
att digitalisera dokument 
och pärmar. 
 

Vi har delvis använt APT som 
dela-plattform. 
 

 

Vilka mål bör fortsätta utvecklas, vilka bör tas bort och vilka ska läggas till, motivera: 
Prioriterade utvecklingsområden för läsår 2019-2020 

1. Tillgängliga lärmiljöer (fysisk, social och pedagogisk) 
2. Hållbar utveckling  
3. Övningsskola - hela skolans angelägenhet 

 

 

 

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. 

 



 
2019-08-27 

 

 

Årlig nulägesbedömning  

 

 
 

 

Malens- och Ö Karups förskolor 
 

 

 

 

 

      

2018-2019 

 

Årlig nulägesbedömning av måluppfyllelse och 

det systematiska kvalitetsarbetet 
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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: 
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Del 2 Utvärdering av arbetet med planen för Systematiskt kvalitetsarbete (förskola och grundskola) 

Utvecklingsområde 1:  

Mål enligt Lpfö 98/2016 eller Lgr 11 

Kommunikation och socialt samspel 
 Undervisning i förskolan
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Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

 
 
 
 
 
Ökad kunskap om 
undervisning som begrepp, 
form och innehåll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetslaget arbetar med 
undervisning som målstyrd 
process i det pedagogiska 
arbetet.  
 
 

 
 
 
 
 
Didaktiska teorier har 
lyfts och prövats av 
förskollärarna i 
barngruppen och 
kollegialt. Pedagogerna 
har fått en ökad kunskap 
om undervisning mot mål 
i Lpfö 98/2016 som 
begrepp, form och 
innehåll. Skillnaden 
mellan begreppen 
undervisning, lärande och 
utbildning har blivit 
tydligare för 
pedagogerna.  
 
Förskollärarna har under 
läsåret fått en ökad 
medvetenhet om sitt 
ansvar för undervisning i 
sitt uppdrag och kan 
tydliggöra och  
systematiskt följa de 
målstyrda processerna i 
det pedagogiska arbetet. 

 
 
 
 
 
Fortbildning genom: 
-Kollegialt lärande 
-Litteratur 
-Nätverk  
 
Förutom planerade insatser 
har pedagogena lyssnat på 
poddar och läst aktuella  
artiklar utifrån eget val. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka insatser gav 
resultat? 
 
 
 
Kollegialt lärande 
tillsammans med  
litteratur är 
betydelsefullt för 
resultatet. Pedagogerna 
efterfrågar mer tid för 
reflektion och kollegialt 
lärande i det egna 
arbetslaget och 
prioriterar det före 
kommungemensamma 
insatser som innbär ett 
nätverk med pedagoger 
från samtliga förskolor i 
kommunen. 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 
 
Pedagogiska planeringar 
och lärloggar i Unikum är 
ett fortsatt 
utvecklingsområde .  
 
För att systematiskt följa 
det pedagogiska 
kvalitetsarbetet i sin helhet 
i Unikum behöver 
pedagogiska planeringar, 
lärloggar och 
utvecklingssamtal följas 
upp med resultat och 
analys. 
 
Mer tid för reflektion och 
kollegialt lärande i eget 
arbetslag. 
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Arbetslagen har arbetat 
fram pedagogiska 
planeringar i Unikums 
lärplattform för 
undervisning och 
genomfört dem i 
barngrupperna. 
Pedagogerna upplever att 
planeringarna 
underlättar deras 
uppdrag och samarbete i 
arbetslagen. 
Planeringarna används 
som underlag för 
lärloggar som i sin tur 
blir ett underlag för 
utvecklingssamtalen med 
vårdnadshavarna 



 
2019-08-27 

 

Utvecklingsområde 2:  

Mål enligt Lpfö 98/2016 eller Lgr 11 

 Kommunikation och socialt samspel 
 Värdegrund 
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Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

 
 
 
 
 
Att alla barn är delaktiga och 
trygga. 
 
Verksamheter där ingen 
upplever sig kränkt eller 
trakasserad. 
 

 
 
 
 
 
Pedagogerna har fortsatt 
sitt arbete med att lära 
barnen att sätta ord på och 
handskas med känslor. 
Syftet är att barnen ska 
känna sig trygga i sig 
själva så att de vågar 
framföra sina åsikter samt 
utveckla empati och 
konflikt-
hanteringsförmåga. 
 
Ämnet normkritik och 
begreppen kränkning samt 
trakasserier har lyfts av 
pedagogerna i flera forum 
och visar på att 
kunskaperna ökat men 
behov finns att fortsätta 
utveckla en gemensam 
definition av bereppen i 
förhållande till Lpfö 18. 
 
Kommunikationsstödet 
TAKK och AKK som är en 

 
 
 
 
 
Föreläsning/utbildning kring 
begreppen 
kränkning/trakasseri/norm-
kritik för samtliga pedagoger. 
 
Fortbildningssatsning genom 
Friends och Örebro universitet 
för kvalitetsansvariga 
pedagoger. 
 
Stöd i form av TAKK och AKK. 
 

Vilka insatser gav 
resultat? 
 
 
 
Föreläsningen för 
samtliga pedagoger och 
fortbildningssatsning för 
kvalitetsansvariga 
pedagoger har bidragit till 
en ökad kunskap om 
begreppen 
kränkning/trakasseri och 
normkritik. 
 
Kommunikationstöd i 
form av TAKK och AKK 
har fungerat väl. 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 
 
Behov finns att fortsätta 
utveckla en samsyn av 
begreppen 
kränkning/trakasseri samt 
normkritik i förhållande till 
Lpfö 18. 
 
Grundutbildning TAAK för 
nyrekryterade pedagoger 
samt fortsättningsutbildning 
för de pedagoger som 
saknar denna del. 
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alternativ kommunikation 
med tecken respektive 
bildstöd bidrar till ökad 
trygghet hos barnen. 



 
2019-08-27 

 

 

Utvecklingsområde 3:  

Mål enligt Lpfö 98/2016 eller Lgr 11 

 Kommunikation och socialt samspel 
 Digitalisering 

 

 

 

 

Vilken förväntad effekt var 
tänkt att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

 
 
 
 
 
Förskolan har en aktiv och 
inkluderande kommunikation 
med vårdnadshavarna. 
 

 
 
 
 
 
Pedagogerna har 
utvecklat lärloggarna i 
Unikum genom 
pedagogiska planeringar 
vilket medför en positiv 
utveckling av 
utvecklingssamtalen med 
vårdnadshavarna. 
Unikum används sällan 
som en 
kommunikationsväg  av 
vårdnadshavarna. 

 
 
 
 
 
Utveckling av lärloggar i 
Unikum genom kollegialt 
lärande i nätverk 
 

Vilka insatser gav 
resultat? 
 
 
 
Kollegialt lärande i 
nätverk och arbetslag. 

Övrigt (krävs ytterligare 
insatser, har det 
framkommit nya 
utvecklingsområden? m.m.) 
 
Fortsatt utveckling av 
lärloggar i syfte att utveckla 
utvecklingssamtalen med 
vårdnadshavarna. 
 
Utveckla 
informationsmaterial om 
Unikum till 
vårdnadshavare i samband 
med barns introduktion i 
förskolan. 



 
2019-08-27 

 

 

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: 

 

För att följa upp det systematiska  pedagogiska kvalitetsarbetet i sin helhet i Unikum behöver pedagogiska planeringar, lärloggar och 

utvecklingssamtal utvecklas och följas upp med resultat och analys. Pedagogerna uttrycker att verktygen i Unikum underlättar deras  uppdrag enligt 

Lpfö 18 och samarbetet i arbetslagen. 

 

Pedagogerna visar i sitt systematiska kvalitetssarbete att det finns behov av att utveckla en gemensam definition kring begreppen 

kränkning/trakasseri samt normkritik utifrån Lpfö 18. 

 

Medarbetarenkät samt riskbedömning och handlingsplan för verksamheten visar att pedagoger känner sig otillräckliga i sitt uppdrag. Bristen på tid  

för reflektion och kollegialt lärande i arbetslagen är så påtaglig att fortbildningar stressar pedagogerna. 

 

Implementera ny läroplan Lpfö 18 (1 juli 2019) och Barnkonventionen (1 januari 2020). 

 

Mål enligt läroplanen är uppfyllda läsåret 2018/2019. 
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Ö vrigt av vikt, exempelvis resurskrävande investeringar utanför befintlig budget med motivering: 

 

Verksamheten har ingått förnyat avtal om samverkan med högskolan i Halmstad om att delta som övningsförskolor. Det innebär att förskolorna tar 

emot studenter med förlagd verksamhetsutbildning, VFU under deras utbildning till förskollärare. Verksamheten behöver en lokal VFU-ledare som 

tar ansvar för att organisera och planera för studenternas utbildning på förskolan och göra en bedömning av studenternas prestation tillsammans 

med VFU-handledare i arbetslagen. Samverkan med högskolan gör att verksamheten kommer närmare forskning och beprövad verksamhet. Vi får 

också en möjlighet att knyta studenternas utvecklings- och examensarbeten till förskolornas pågående utvecklingsarbete.  

Det finns också en förhoppning att eleverna upplever Båstads kommun som en attraktiv arbetsgivare efter sin utbildning.  

 

Ö Karups förskola har under läsåret haft färre barn placerade än tidigare. Under vt-19 har förskolan bedrivit verksamhet på fyra avdelningar istället 

för fem.  

 

 

 



 
 

 

Årlig nulägesbedömning av måluppfyllelse och det systematiska kvalitetsarbetet gällande för: 

Skogsbyns-  och Ängsbyns förskolor i Förslöv 2018-2019 
 

Syfte:  

 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 2 Utvärdering av arbetet med planen för Systematiskt kvalitetsarbete (förskola och grundskola) 

Utvecklingsområde 1:  

Mål enligt Lpfö 98/2016 eller Lgr 11 

Kommunikation och socialt samspel 
● Undervisning i förskolan

Vilken förväntad effekt var tänkt 

att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

Ökad kunskap om 

undervisning som begrepp, 

form och innehåll. 

Pedagogerna har visat ett 

stort intresse och engage-

mang för att förstå och 

komma underfund med 

begreppet undervisning. 

Många diskussioner kring 

planerad och spontan 

undervisning kontra 

utbildning med utgångs-

punkt ifrån det praktiska 

arbetet med barnen. 

Utifrån samtal och inblick 

i pedagogernas planering 

etc. anser jag att det skett 

en utvecklingen av 

undervisningen i 

förskolan. 

Fortbildning genom: 

-Kollegialt lärande

Kommunövergripande träffar

för alla pedagoger.

Konferenser på enskilda

förskolor med olika tema

-Litteratur som t.ex.

Undervisning i förskolan en

kunskapsöversikt

av Sheridan/Williams

Undervisning i förskolan av

A. Philgren

Omsorgsfull undervisning av

Engdahl/Ejdevall

-Nätverk

Förutom planerade insatser

har pedagogerna bl.a. lyssnat

på poddar och tagit del av

olika forskningsresultat.

Vilka insatser gav 

resultat? 

Att det har varit ett 

begränsat utvecklings-

område, ”fokus” för alla.  

Intresset för olika 

litteratur och forskning 

inom området har ökat. 

Tillfällena när pedago-

gerna fick tid och 

möjlighet att diskutera 

och reflektera tillsam-

mans. 

Övrigt (krävs ytterligare 

insatser, har det 

framkommit nya 

utvecklingsområden? m.m.) 

Fortsatt behov/intresse av 

att reflektera/diskutera 

kring begreppet kopplat till 

det vardagliga arbetet som 

bedrivs i barngrupperna. 

Detta förutsätter tid, vilket 

har varit svårt att få till 

p.g.a. utökad vistelsetid hos

barnen utan ekonomisk

kompensation.



Arbetslaget arbetar med 

undervisning som målstyrd 

process i det pedagogiska 

arbetet  

Arbetslagen/enskilda 

pedagoger har kommit 

olika långt i arbetet med 

de målstyrda processerna 

Arbetslagen som arbetet 

med de pedagogiska 

planeringarna i UNIKUM 

har fått stöd i att 

utvecklat arbetet med 

undervisning som en 

målstyrda process. 

Förskollärarna tar ett 

större ansvar och är väl 

medvetna om sitt ansvar 

för undervisningen som 

en målstyrd process. 

Fortbildning genom: 

-Kollegialt lärande

Vid reflektionstillfällena i

arbetslagen. Vid mötena för

kvalitetsutvecklarna. Vid

konferenser på förskolan.

-Litteratur som t.ex.

Undervisning i förskolan en

kunskapsöversikt

av Sheridan/Williams

Undervisning i förskolan av

A. Philgren

Omsorgsfull undervisning av

Engdahl/Ejdevall

Förutsättningar för att 

dela upp barnen i 

mindre grupper  

Att arbeta över tid med 

t.ex. temaarbete

Att skapa miljöer som

stödjer arbetet med

undervisning

Utgå ifrån barnens

intresse

Förmågan att skapa lust

att lära = ”tända barnens

stjärneögon”

Pedagogernas

kompetens

Tid för kollegialt lärande, 

reflektion och planering av 

undervisning och 

målstyrda processer.  

Utvecklingen av arbetet 

med de pedagogiska 

planeringarna och lärloggar 

i UNIKUM 



 
 

Utvecklingsområde 2:  

Mål enligt Lpfö 98/2016 eller Lgr 11 

Kommunikation och socialt samspel 
● Värdegrund 

  

 
Vilken förväntad effekt var tänkt 

att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

Att alla barn är delaktiga och 

trygga 

 

Verksamheter där ingen 

upplever sig kränkt eller 

trakasserad 

 

Värdegrundsarbetet har 

som alltid ett stort fokus i 

verksamheterna. 

Pedagogerna beskriver 

olika situationer från 

vardagen och har många 

bevis för att barnen 

upplevs som trygga.  

AKK och TAAK används 

mer frekvent av alla 

pedagoger. Detta under-

lättar kommunikationen 

och skapar därav en 

större trygghet och 

delaktighet, framför allt 

för de yngre barnen. 

Barnens likabehand-  

lingsplan synliggör och 

skapar förståelse för 

olikheter och allas lika 

värde. 

Föreläsning/utbildning kring 

kränkning/trakasseri/norm-

kritik för samtliga pedagoger 

 

Fortbildningssatsning genom 

Friends/ Örebro universitet 

för kvalitetsansvariga 

pedagoger 

 

Utbildning i TAKK och AKK 

 

Temakväll: ”Interkulturalitet, 

flerspråkighet och normer” 

 

Användning av olika material 

som t.ex. känslonallarna,  

kompisvandring och kompis- 

sol,  Friends Alfonslåda för att 

tydliggöra olika känslor, 

kamratskap, allas lika värde 

etc. 

Vilka insatser gav 

resultat?  
Pedagogerna menar att 

de olika insatserna har 

på olika sätt hjälp till att 

nå ett gott resultat.  

 

Värdegrunden engagerar 

alla pedagoger och ges 

ett stort utrymme i det 

vardagliga arbetet i 

mötet med barnen. 

 

Föreläsningar och 

litteratur inom området 

normkritik har gett ny 

kunskap och utmanat 

pedagogernas normer  

samt till viss del ett 

förändrat förhåll-

ningssätt. 

Övrigt (krävs ytterligare 

insatser, har det 

framkommit nya 

utvecklingsområden? m.m.) 

Förutsättningar för 

pedagogerna att 

tillsammans reflektera över 

definition av delaktighet 

och trygghet, som gäller 

utifrån skolinspektionens 

definition. Och utifrån 

slutsatserna gå igenom 

nuläget i verksamheten och 

göra en plan över behovet 

av utveckling. 

 

Att utveckla barnens 

empatiska förmåga. ”att stå 

tillbaka  till förmån för 

någon annan”  

 



Medvetenheten kring 

kränkningar och 

trakasserier har ökat 

vilket medfört att 

pedagogerna ser fler barn 

som blir kränkta. 

Kränkningarna är dock 

sällan utifrån diskri-

mineringsgrunderna.  

Utskrift och användning av 

Inprintbilder, dagschema etc. 

som stöd för kommunikation 

och barnenens delaktighet. 

Pedagogernas samsyn 

och tydlig struktur. 



Utvecklingsområde 3:  

Mål enligt Lpfö 98/2016 eller Lgr 11 

 Kommunikation och socialt samspel 
● Digitalisering

Vilken förväntad effekt var tänkt 

att uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser genomfördes? Analys 

Förskolan har en aktiv och 

inkluderande kommunikation 

med vårdnadshavarna 

Lärloggarna har 

utvecklats till viss del 

men det har inte bidragit 

till en inkluderande 

kommunikation med 

vårdnadshavarna.  

Utvecklingssamtalen har i 

stort sett utgått ifrån 

lärloggarna i UNIKUM. 

Dock har det vid några 

tillfällen ej funnits 

uppkoppling vilket 

skapar en stor frustration 

hos pedagoger och 

vårdnadshavare. 

Förändringarna i de olika 

funktionerna i Unikum 

har skapat förvirring och 

gjort att några arbetslag 

använt Unikum mindre 

än tidigare. 

Utveckla lärloggarna i 

Unikum genom kollegialt 

lärande i nätverk, har tyvärr 

fått stå tillbaka p.g.a. tidsbrist. 

Utbildning för pedagogerna i 

användningen av digitala 

verktyg med hjälp av IKT-

pedagogerna. 

Temakväll ”inspiration och 

kollegialt lärande kring 

digitalt arbete i förskolan” 

Vilka insatser gav 

resultat? 

IKT-pedagogerna har 

varit ett stöd för att öka 

pedagogernas digitala 

kompetens. 

Temakvällen medförde 

ett utökat användande 

av digitala lärverktyg 

där barnen fick vara 

aktiva/skapa. Detta 

ledde till ett ökat 

intresse hos några 

vårdnadshavare. 

Övrigt (krävs ytterligare 

insatser, har det 

framkommit nya 

utvecklingsområden? m.m.) 

Förutsättningar/tid för 

pedagogerna att låta 

barnen vara delaktiga i 

inläggen i deras lärloggar. 

Sannolikt skulle detta leda 

till ett större intresse hos 

vårdnadshavarna att ta del 

av dessa.  

Göra de pedagogiska 

planeringarna i UNIKUM. 

Fungerande teknik (det är 

allt för ofta som det är 

driftstörningar, problem 

med inloggning och 

utskrifter). 



Augusti 2019 
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: 

Jag ser att området Kommunikation och socialt samspel som varit i fokus innevarande verksamhetsår fortfarande bör prioriteras i verksamheterna. 

I pedagogernas utvärdering av SKA samt i mina möten med pedagogerna i enskilda medarbetarsamtal, arbetslagsträffar, konferenser, 

kvalitetsmöten, föräldrakontakter och enkäter m.m. så framkommer det på olika sätt vikten av att synliggöra alla människors lika värde.  

Dessutom syns ett utökat behov hos barnen av att bli sedda och bekräftade samt svårigheter att samspela med andra etc. vilket bl.a. kan bero  

på fler yngre barn i grupperna och betydligt längre vistelsetider för barnen samt en ökad andel barn i behov av utökat stöd för sin utveckling,  

barn från olika kulturer som ej förstår eller kan göra sig förstådda, familjer där stress, sjukdom, ekonomi etc. påverkar barnen negativt m.m. 

Ovanstående går ”hand i hand ” med områdena identitet och jämställdhet som lyfts fram i den nya läroplanen för förskolan samt barnkonventionen. 

Ytterligare ett område är digitalisering och hur detta kan bli ett komplement i utbildningen/undervisningen. 

Därför bör nedanstående stå i fokus: 

1. Normer och värden och arbetet med barnkonventionen samt ett förhållningssätt utifrån ett normkreativt perspektiv.

2. Utveckling och lärande med mål som berör identiteten,  social kompetens och inte minst kompetensutveckling inom området.

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

Jag anser att om förskolan ska kunna behålla en god kvalité = ge alla barn en trygg och säker vistelse med stimulerande och säkra miljöer, där 

kompetenta pedagoger genomför uppdraget enligt lagar och planer, så krävs att:  

- nivån på skolpengen höjs och tar hänsyn till barnens vistelsetid och utökat öppethållande

- resurserna utökas för pedagogernas kompetensutveckling när kraven ökar med nya rön och ny läroplan samt att det finns förutsättningar

för OSA = organisatorisk social arbetsmiljö, där möjlighet finns för reflektionstid, kollegialt lärande etc.

- det skapas förutsättningar för att rekrytera pedagoger och behålla befintliga, här kommer bra arbetsvillkor som t.ex. arbetsmiljö, lön,

tillgång till arbetskläder och friskvårdssatsningar att bli avgörande för i vilken kommun pedagogerna kommer att arbeta framöver

Förslöv 2019.09.03 

Berit Hjalmarsson 

Rektor



 
 

 



 
 

1 

 

Äppelbyns- och Päronbyns förskolor 
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Båstad kommuns vision: 
Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva 

genom att vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 
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Del 2 Utvärdering av arbetet med planen för Systematiskt kvalitetsarbete 

Utvecklingsområde 1:  

Mål enligt Lpfö 98 

Kommunikation och socialt samspel 
- Undervisning i förskolan

Vilken förväntad 

effekt var tänkt att 

uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser 

genomfördes? 

Analys 

Ökad kunskap om 

undervisning som 

begrepp, form och 

innehåll. 

Arbetslaget arbetar 

med undervisning 

som en målstyrd 

process i det 

pedagogiska arbetet. 

Det har varit ett större fokus 

kring undervisningen än tidigare 

läsår. Pedagogerna har visat stort 

intresse för att både erövra 

begreppsförståelsen men också 

hur de i olika situationer och 

sammanhang arbetat med att 

kunna omsätta teorierna i 

praktiken. Det har varit många 

och givande diskussioner kring 

planerad och spontan 

undervisning kontra utbildning 

utifrån sin praktik. 

Det har resulterat i fler 

lärmiljöer som utmanar barnen i 

sitt kunskapssökande. 

Gemensamma utvecklings- 

och personalkonferenser 

med de båda förskolorna har 

ökat det kollegiala lärandet. 

Fokus vid dessa konferenser 

har varit på revideringen av 

läroplanen för förskolan, 

Lpfö 18 och dess innehåll. 

Litteratur som vi har läst 

gemensamt inom ämnet är 

”Undervisning i förskolan” 

av Christian Eidevall och 

Ingrid Engdahl”. Vi har 

arbetat mer aktivt med 

litteraturen med hjälp av 

läsloggar. 

Utmaningen i förskolan 

ligger i det individuella 

och det kollektiva lärandet. 

Vi måste kunna ta hänsyn 

till samtliga barns olika 

förutsättningar. Det 

enskilda barnets ska kunna 

ges möjlighet till att 

utvecklas självständigt och 

bli initiativrikt. Omsorgen 

och anknytningen är då 

tongivande. Samtidigt 

måste vi vara medvetna 

om att lärandet ska baseras 

på samspelet mellan barn 

och vuxna, samt att barn 

lär av varandra. Det blir då 

viktigt att vi undervisar om 

de grundläggande 

Vi behöver fortfarande 

fördjupa våra kunskaper 

inom detta område. 

Skolinspektionens 

slutrapport om ”Förskol-

ans kvalitet och mål-

uppfyllese”, visar på det 

vi många gånger själva 

ventilerar och funderar 

kring. Vi har lättare för 

att se att det ständigt sker 

ett lärande och att det då 

också i olika situationer 

bedrivs underisning. 

Detta är inga liktydiga 

begrepp, undervisningen 

är målstyrda processer 

som förskollärarna 

ansvarar för. 
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En pedagog har genomfört 

kursen ”Undervisning i 

förskolan”, 7,5 hp via 

Malmö högskola i Laholm. 

 

Kommungemensamma nät-

verksträffar har genomförts 

och uppskattats av  

pedagogerna. Kunskaps-

översikten från skolverket 

”Undervisning i förskolan” 

var det underlag som 

pedagogerna reflekterade 

och läste inför dessa träffar. 

 

Förutom planerade insatser 

har pedagogerna lyssnat på 

poddar, hittat egna artiklar, 

filmer och litteratur som de 

delgett sina kolleger. 

demokratiska 

värderingarna. 

 

Läsloggar har till största 

del upplevt som ett bra 

verktyg att använda sig av 

vid litteraturgenomgången. 

Det har lett till givande 

diskussioner och olika 

infallsvinklar. Utmaningen 

i metoden är att få alla 

med på modellen och att 

den används frekvent av 

alla! 

 

Vår digitala lärplattform 

”Unikum” har fler 

funktioner som skulle 

kunna stötta oss i dessa 

pedagogiska processer. 

Lärloggar och 

pedagogiska planeringar 

är en del av dessa 

verktyg som kan 

utvecklas mer än vad vi 

gör idag. Detta är ett 

utvecklingsområde som 

vi starkt efterfrågar. Vi 

har en önskan om stöd i 

detta arbete och att vi kan 

få till fler kollegiala 

lärande situationer över 

kommunen när det gäller 

detta!  
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Utvecklingsområde 2:  

Mål enligt Lpfö 98/2016 eller Lgr 11 

Kommunikation och socialt samspel 
 Värdegrund

Vilken förväntad 

effekt var tänkt att 

uppnå? 

Hur blev resultatet? Vilka insatser 

genomfördes? 

Analys 

Alla barn är 
delaktiga och 
trygga. 

Verksamheter där 
ingen upplever sig 
kränkt eller 
trakasserad. 

Värdegrundsarbetet har 
genomsyrat verksamheten på 
förskolorna. Äppelbyns 
förskola har sedan flera år 
tillbaka arbetat medvetet och 
strategiskt med värdegrunds-
utvecklare. Det har inneburit 
att någon pedagog från varje 
arbetslag haft ett extra ansvar 
att fortbilda sig och bevaka att 
värdegrundsarbetet efterföljs 
och genomförs. Fortbildningar 
via högskolesatsningar och 
utvecklingskonferenser för 
dessa pedagoger har gett dem 
en bra bas och grund att stå på. 
Inför läsåret 2018-2019 
beslöts i förskoleteamet att 
fortbildningssatsningen 

Flera har uttalat att 
föreläsningarna med 
Friends inte tillförde 
någon ny kunskap men att 
de har hjälpt dem att hålla 
fokus kring 
normmedvetenheten. 

Gemensam föreläsning för 
samtliga pedagoger där 
innehållet kretsade kring 
kränkning, trakasserier 
och normkritik. 

Barnens likabehandlings-
plan som en lokal 
konstnär tillsammans med 
pedagogerna arbetade 
fram för flera år sedan är 

Vår upplevelse är att de 
flesta av barnen känner 
sig trygga och delaktiga 
men trygghetsarbetet 
måste ständigt fortsätta. 
Det krävs att det alltid är 
i fokus och är inget som 
man kan luta sig tillbaka 
mot och avsluta. Vi är 
medvetna och uppmärk-
samma på att barn inte 
alltid känner sig trygga 
och att det lätt kan 
uppstå situationer som 
kan skapa obalans i deras 
identitet. Att känna 
empati och kunna stå 
tillbaka till förmån för 
någon annan är ett stort 

Ambitionen har varit 
att vi inför varje 
arbetsplatsträff och 
personalkonferens 
skulle arbetat med en 
gemensam värde-
grundsfråga. Detta har 
vi dock inte genomfört 
vilket vi måste 
prioritera inför 
kommande läsår. Det är 
viktigt att hela 
”truppen” inom 
förskolan får möjlighet 
att tillsammans 
diskutera och göras 
medvetna om 
värdegrundsarbetet. 



 
 

5 

genom Friends och Örebros 
universitet skulle riktas mot 
kvalitetsansvariga pedagoger.  
 
Pedagogerna har läst boken 
”En bra start – På väg mot en 
trygg förskola”. Den har 
föranlett till flera samtal och 
diskussioner kring pedagog-
ernas förhållningssätt men 
också hur de fysiska miljöerna 
påverka barnen. Innehållet i 
boken är lätt att ta till sig och 
har utmanat pedagogerna att 
tänka kritiskt och gett dem 
redskap i vardagen. 
 
Några arbetslag har arbetat 
med ”Alfons Åbergs vänskaps-
låda” som är ett metodmaterial 
från Friends. Deras upplevesle 
är att det har stärkt deras 
värdegrunds-arbete. 
 
AKK och TAAK används och 
underlättar barns kommunika-
tion och skapar därav en 
större trygghet framför allt för 
de yngre barnen.  

en gemensam röd tråd i 
arbetet med värdegrunds-
frågorna. Päronbyn har 
inför detta läsår tagit del 
av planen och påbörjat 
arbetet med den 
tillsammans med barnen. 
 
Litteraturen ”En bra start 
– På väg mot en trygg 
förskola” och ”Alfons 
Åbergs vänskapslåda” från 
Friends har varit nya 
insatser som hjälpt 
pedagogerna i 
trygghetsarbetet. 
Gemensamt för dessa 
insatser har varit att ge 
pedagogerna konkreta 
verktyg att kunna använda 
sig av. Fokus är och har 
varit att stärka och 
utveckla barns empati. 
Materialet är kopplat till 
förskolans uppdrag och 
värdegrund så som det 
beskrivs i läroplanen. 
 
Något arbetslag har 
arbetat med materialet 

utvecklingsområde, det 
gäller såväl barn som 
vuxna. 
 
Vi anser att det inte föll 
lika väl ut som målet var 
tänkt med den riktade 
satsningen genom 
Friends och Örebros 
universitet mot 
kvalitetsutvecklarna. De 
tidigare pedagogerna 
från värdegrundsarbetet 
hade kunnat tillföra 
andra infallsvinklar med 
sina kunskaper. 
 
Vårdnadshavarna 
erbjöds en föreläsnings-
kväll med Friends men 
dessvärre var det inte ett 
så stort gensvar. Tråkigt, 
men också något vi 
behöver analysera och 
försöka komma till rätta 
med. Vi märker överlag 
att det är allt svårare att 
få vårdnadshavarna att 
komma till träffar och 
liknande arrangemang 

Något arbetslag har 
upplevt svårigheter i att 
få en trygg barngrupp 
eftersom det har varit 
många inskolningar 
under läsåret. De menar 
på att utmaningen blir 
utifrån att man måste 
börja om med grupptill-
hörigheten när det 
kommer nya barn. Vi 
kommer att se över 
inskolningsrutinerna 
och hitta fler ingångar 
på olika metoder för att 
underlätta detta arbete 
för både barn, 
vårdnadshavare och 
pedagoger. 
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”Stopp min kropp” från 
Rädda barnen för att 
kunna stötta barnen bla. 
vid konflikhantering. 
 
Samtliga pedagoger ska 
och erbjuds kontinuerligt 
grundutbildningen i TAKK. 
 

på kvällstid. När vi 
utvärderar får vi till svar 
att de har svårt att få 
tiden att räcka till. De är 
samtidigt mycket nöjda 
med verksamheten och 
antyder att det är därför 
de prioriterar annat. Vi 
behöver göra ett omtag 
här och tänka i nya 
banor! De arrangemang 
som vi får bäst gensvar 
på är när barnen också 
ges möjlighet att delta 
tillsammans med sina 
vårdnadshavare. 
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Utvecklingsområde 3:  

Mål enligt Lpfö 98/2016 eller Lgr 11 
Kommunikation och socialt samspel 

 Digitalisering 

Vilken förväntad 

effekt var tänkt att 

uppnå? 

 

Hur blev resultatet? Vilka insatser 

genomfördes? 

Analys 

Förskolan har en 
aktiv och 
inkluderande 
kommunikation 
med 
vårdnadshavarna 
 

Fler vårdnadshavare är 
aktivare på Unikum än 
tidigare. De tar del av sina 
barns lärloggar och engagerar 
sig i arbetet. Vårdnashavarna 
uppskattar att de görs 
delaktiga och upplever att de 
får större insyn i arbetet med 
hjälp av Unikum. Tillsammans 
med sina barn tittar de på vad 
som skett. Det skapar dialoger 
mellan dem och att även de 
allra minsta barnen som ännu 
inte har ett välutvecklat språk 
kan berätta vad de upplevt. 
Dessvärre finns det fort-
farande vårdnadshavare som 
inte loggar in och tar del av det 
som dokumenterats om 

Pedagogerna har pratat 
och försökt hjälpa de 
vårdnadshavare man ännu 
inte lyckat nå via Unikum. 
De har gett dem nya 
lösenord, hjälp dem att 
installera ”Familjeappen” 
och vid utvecklings-
samtalen försökt fånga 
upp vårdnadshavarna så 
att det inte ska bero på 
tekniska hinder att de inte 
tar del av innehållet i 
Unikum.  
 
Vi har försökt att använda 
oss av de pedagogiska 
planeringarna och 
ytterligare nya funktioner 

Jag har en innerlig 
önskan att vi kan 
utveckla arbetet med 
Unikum mer än vad vi 
gör idag. Det löpande 
systematiska kvalitets-
arbetet görs i dag i 
”Driven”. Pedagogerna 
har där hittat en väl 
fungerande form och 
delakultur mellan de 
båda förskolorna. Att få 
dela med sig av 
kunskaper är en mycket 
givande och lärande 
kultur som alla vinner på. 
Dock känns det 
överarbetat och inte 
nödvändigt att 

Vi tänker oss under 
kommande läsåret göra 
barnen ännu mera 
delaktiga i att se sitt 
lärande via Unikum. Vi 
vill utveckla formerna 
så att de i större 
utsträckning deltar i 
dokumentationen av 
sina lärloggar. Vi 
kommer att uppmuntra 
vårdnadshavarna att 
låta barnen delta vid 
utvecklingssamtalen. 
En viktig process i sin 
utveckling är att se att 
det skett en 
progression i sitt 
lärande. Det skapar 
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barnen. 
Vi har påbörjat arbetet med 
pedagogiska planeringar men 
inte funnit väl fungerande 
former för utförandet. Försök 
till en gemensam föreläsning 
genererade inte till ett ökat 
användande utan väckte 
ytterligare frågeställningar och 
utmaningar.  

i Unikum. Vi ser många 
vinster med att använda 
dessa verktyg. Vår 
uppfattning är att det i 
kommunen redan finns 
denna kompetens men att 
det är svårigheter att få till 
detta kollegiala lärande. 

pedagogerna ska behöva 
använda sig av två olika 
stödverktyg i 
utvecklingsarbetet. I fall 
vi inte hittar fler 
fungerande former för 
det kollegiala lärandet i 
kommunen är det 
nödvändigt att vi inom 
mina verksamheter tar 
stöd utifrån. Självklart 
prövar sig pedagogerna 
fram till olika lösningar 
men att själva behöva 
uppfinna ”hjulet” när 
kunskapen redan verkar 
finnas känns som 
ineffektiv tid. 

inspiration och 
nyfikenhet i att erövra 
nya kunskaper. 
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Del 3 Verksamhetens utvecklingsbehov utifrån måluppfyllelse och utvärdering av SKA-planen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka mål bör fortsätta utvecklas, vilka bör tas bort och vilka ska läggas till, motivera: 
 
Utvecklingsområdet kommunikation och socialt samspel behöver prioriteras även under kommande läsår. Kommunikationens 
främsta uppgift är att förmedla ett eller flera budskap. Denna ska sedan tolkas och bearbetas av andra där sändaren vill förmedla 
något till mottagaren och där de olika parterna förhoppningsvis förstår varandras budskap. Barn använder ”sitt” språk för att kunna 
uttrycka sina känslor och behov och förmedlar på detta sätt sin syn på omvärlden. Vi måste därför kunna ge dem redskap så att de 
på olika sätt kan kommunicera med sin omgivning och att de får möjligheter att utveckla sina olika språkliga förmågor. Det är 
förunderligt hur snabbt ett språk kan utvecklas om rätt förutsättningar finns. 
 
Vi vill ännu mer kunna befästa det så viktiga tidiga lärandet hos barnen. Förskolan är barnets första möte med skolväsendet. Vi har 
pedagoger som arbetat många år i förskolan och de har en gedigen erfarenhet. Det vi vill fortsätta utveckla är att tillsammans med 
kolleger systematisk dokumentera och bygga upp en erfarenhetsbank som kan utgöra grunden i den beprövade erfarenheten. När 
vi har förmånen att kunna anställa förskollärare och nyexaminerade pedagoger som har aktuell forskning med sig i bagaget uppstår 
en dynamik mellan erfarenhet och de senaste forskningsrönen som är ovärderlig för alla. Det som framkommer i pedagogernas 
olika dokumentationer är att vi behöver utveckla undervisningen där leken, lärandet och omsorgen utgör hörnstenarna i det tidiga 
lärandet. 
 
Införandet av Barnkonventionen i svenska lagen den 1 januari 2020 kommer att stärka barnens rättsliga skydd mer än vad som 
tidigare har tillämpats. Det blir allas vårt ansvar att se till att barnens bästa alltid sätts i främsta rummet. Viktiga aspekter att ta 
hänsyn till när andra tillämpningsregler kan önskas genomföras. Utbildning krävs men också mod! 
 
Fortbildningssatsningen med Örebro universitet och Friends går nu mot sin slutfas och vi ser fram emot vad universitetet kommer 
att sammanställa och delge oss. Förskolans läroplan Lpfö 18 inledande kapitel handlar om förskolans värdegrund och uppdrag. Vi 
har under åren arbetat mycket medvetet med att utveckla värdegrundsarbetet. Vi har en kulturell mångfald i förskolan och dagens 
barn kommer med all sannolikhet i framtiden arbeta och ha en ännu större rörlighet över nationsgränserna. Det är viktiga 
grundstenar att lägga så att vi ger barnen möjlighet att utveckla demokratiska värderingar så att de kan möta människor med respekt och 

aktning oavsett bakgrund.  
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Övrigt av vikt, exempelvis resurskrävande investeringar utanför befintlig budget med motivering: 

 

Vilken kommunal förskola vill Båstad kommun ha?                                        Vilken betydelse har förskolorna för kommunen? 

Jag har i de senaste tre årens nulägesbedömning haft dessa två ovanstående rubriker. Den löpande texten nedan är nästintill densamma. Vi 

måste nämligen, än en gång, ställa oss samma frågor men också vad som har hänt sedan sist? 

 

Ansvaret ligger på huvudmannen. Vårt ansvar som rektorer är att leverera det som styrdokumenten åligger oss. Jag är övertygad om att det 

finns en ambition hos oss alla att finna en god lösning för detta så viktiga ändamål. Kan vi som kommun skapa en hög kvalitativ verksamhet 

redan för våra allra yngsta medborgare genererar det till en utveckling och attraktion i alla led. Barnfamiljer väljer att flytta hit, vi får ökade 

chanser att rekrytera personal och Båstad kommun får ytterligare signalement att sätta på kartan.  

 

Vi rektorer har under flera års tid flaggat för att det måste ske en förändring. Vi får allt fler yngre barn till förskolorna, den ökade vistelse-

tiden och tilläggsbelopp som inte täcker kostnaderna innebär att pedagogerna främst måste säkerställa barns trygghet, trivsel och säkerhet. 

Detta resulterar i en högre arbetsbelastning och svårigheter att genomföra våra uppdrag. Hösten 2017 gick 87,5% av alla barn i Sverige i 

åldrarna 1-5 år i förkolan och 95% av alla barn i åldrarna mellan 4-5 år Det innebär att de flesta barn i dag går i förskolan. Vi ska lägga 

grunden för det tidiga barnets lärande. Forskningen visar på att för stora barngrupper eller för lite pedagoger hämnar denna livsnödvändiga 

utveckling. Vi i kommunen måste sätta upp riktlinjer på hur vi inom förskolan ska kunna arbeta mot mindre barngrupper. Det är en tydlig 

skillnad i de förskolor där vi fått stadsbidrag för att sänka barnantalet i grupperna. Barnen där har lättare att knyta an, det ges fler 

möjligheter till riktade lärande situationer, det uppstår mindre konflikter och pedagogerna får en mer hållbar arbetsmiljö. När vi nu går in i 

ett nytt läsår 2019-2020 så innebär det att Päronbyn och Äppelbyn inte fick ta del av stadsbidraget. Orsakerna för oss är oklara och samtidigt 

kommer det att bli ett varnande exempel ifall vi ska ytterligare än en gång behöva strama åt budgetarbetet. Jag som närmast ansvarig för 

dessa två förskolor kommer inte att leva upp till de krav som troligtvis kommer förväntas av mig utifrån den kommunala intentionen. I våras 

när vi behövde rekrytera nya förskollärare var vi oerhört stolta och glada över det stora gensvaret vi fick. För första gången på många år 

hade vi fler behöriga och mycket kompetenta förskollärare än vad vi behövde för de tilltänkta tjänsterna. Att vi inte skulle anställa 

pedagoger på grund av ökade kostnader som det innebär med behörig personal med hög kompetens och lång erfarenhet utifrån att hålla nere 

budgetkostnader är inget jag vill ta ansvar för. Det var nödvändigt att vi anställde pedagoger med den kompetensen för att vi skall kunna 

leva upp till de styrdokument som jag och min personal främst ska leva upp till, enligt skollagen. Vi ser alla fram emot detta kommande 

läsår där vi nu har en majoritet av behöriga pedagoger. 

 

Båstad 2019-08-30 

Rektor Elisabeth Enoksson 
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Datum: 2019-09-04 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Birgitta Berséus 

Dnr: UN 000185/2019-600 

Ansökan om att få starta och driva fristående förskola 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. Att godkänna Norlandia förskolor AB, org. nr. 556729-3765, ansökan om etablering av
förskoleverksamhet i Båstads kommun och bevilja bidrag per inskrivet barn enligt det
av barn- och utbildningsnämndens fastställda årliga belopp i form av barnomsorgs-
peng. Utbetalning sker i enlighet med de rutiner som Båstads kommun fastställt.

2. Att Norlandia förskolor AB i samband med att lokalfrågan är löst ska inkomma med en
uppdaterad ansökan.

3. Att beslutet är giltigt i två år från att det vinner laga kraft. Därefter får en förnyad
ansökan göras.

Sammanfattning av ärendet 
Norlandia förskolor AB, org. nr. 556729-3765, har 2019-08-15 inkommit med en ansökan om 
att få starta och driva förskolor i Båstads kommun. Företaget driver idag tillsammans med sitt 
dotterbolag 63 förskolor i Sverige, bl.a. i Helsingborg, Halmstad, Lund och Staffanstorp.  
Norlandia kan erbjuda en förskola för 100-120 barn med 8-10 avdelningar på plats som be-
stäms i samråd med kommunen. Företagets verksamhetsidé uppfyller kraven i Skolla-
gen(2010:800) och läroplanen för förskolan(SKOLFS 2018:50). 

I skollagens 2 kapitel 5 § framgår att godkännande ska lämnas om den enskilde har för-
utsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte 
innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolvä-
sendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. […] 
Ett godkännande ska avse viss utbildning vid viss skolenhet eller förskoleenhet. 

Ansökan bedöms uppfylla skollagens krav om godkännande. 

Aktuellt 
Norlandia Sverige ingår i Norlandia Health & Care Group, en norsk koncern med säte i Oslo. 
Koncernen är privatägd av entreprenörerna Roger och Kristian Adolfsen. Företaget har 15 års 
erfarenhet med över 5500 medarbetare. Norlandia Health & Care driver förskolor, patientho-
tell och äldreomsorg. Företaget finns i Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Tyskland och 
Polen.  
Norlandia förskolor AB driver idag tillsammans med sitt dotterbolag 63 förskolor i Sverige 
med ca 500 anställda medarbetar. Verksamheten finns i flera större och mindre kommuner.  I 
ansökan beskrivs verksamheten utifrån en pedagogisk vision ”Livslång lust till lek och lärande” 
som ligger till grund för deras verksamhetsplan.  
Norlandia förskolor AB erbjuder förskolor från 8 till 10 avdelningar på plats som beslutas i 
samråd med kommunen.  Till ansökan har även bifogats en ekonomisk kalkyl, registerbevis 
från Boverket och registerutdrag från Skatteverket (bifogas). 
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Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
En fristående verksamhet kan ge fler förskoleplatser och en större valfrihet för 
vårdnadshavare. 

Ekonomi 
Bidrag per inskrivet barn enligt det av barn- och utbildningsnämndens fastställda årliga belopp 
i form av barnomsorgspeng. 

Barnkonsekvensanalys 
Utifrån ansökan kommer barnen att erbjudas en likvärdig förskola i jämförelse med vad 
Båstads kommunala förskolor erbjuder. 

Beslutet ska expedieras till: 
Norlandia förskolor AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Ansökan att bedriva förskola 
Bilaga 2: Budget 
Bilaga 3: Registeringsutdrag 
Bilaga 4: Registeringsbevis 

Samråd har skett med: 
Skolchef Inga-Britt Henriksson 
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Datum: : 2019-09-10 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000003/2019 – 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. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delegationsbeslut Barn och skola 
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Datum: : 2019-08-27 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000004/2019 – 900 
 
 

Beslutslogg  
 
 

Förslag till beslut 
 
Beslutsloggen för utbildningsnämnden, 2019-09-17, 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 Inga-Britt Henriksson, skolchef 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg 2019-09-17 
 
 
 



 

Beslutslogg utbildningsnämnden 2019 
 

 

* 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 

2019-09-17 
 

 

       

Beslutsinstans, datum och 
§ 

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

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 

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     

 

 

 

Skoljurist 
samt skol-
chef 

Inväntar skol-
jurist 

Hösten 2019 



* 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 2018-05-08, § 45 
Skolpliktsanmälan – 
Strandängsskolan 
 
 

UN 
000138/ 
2018-600 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur 

antalet s.k. hemmasittare ska minska. OBS! Hanteras i nytt ärende: 

UN000120/2019-600 Åtgärdsplan problematisk frånvaro 

Skolchef/ 
Skol-
jurist/STU-
chef 

Inväntar skol-
jurist 

December 2019 

UN 2019-01-22 
§ 23 
Trygghets- och säkerhets-
frågor på skolor och  
förskolor 

UN 
000020/ 
2019-600 

Förvaltningen får i uppdrag att redogöra för vilka åtgärder man vidtagit 

och vilka man planerar för. 

Skolchef Arbetet påbör-
jas senare i 
höst med sä-
kerhetschef. 
Frågan är lö-
pande med vid 
nybyggnation-
er. 

Hösten 2019 

UN 2019-01-22 
§ 24 
Översyn socialjour  
Båstads kommun 

UN 
000021/ 
2019-600 

Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av socialjouren i Båstads 

kommun. En genomlysning med syfte att det finns en mer sammanhäng-

ande socialjour med adekvat tjänstemannanstöd under dygnets alla tim-

mar.  

Primärt en justering av tiderna fredag eftermiddag då det finns ett tjänste-

mannaglapp på eftermiddagar. 

 

• Vad innebär ett utökat köp från Helsingborg? Går det att göra? 

• Vad skulle det innebära om vår egen tjänstemannaorganisation skulle ta 

hand om verksamheten 24/7 365. 

 

IFO-chef Planerad Våren 2019 

UN 2019-01-22 
§ 17 
Delegationsordning för 
utbildningsnämnden 

UN 
000001/ 
2015-600 

I samband med ny mandatperiod föreslås en översyn av utbildningsnämn-

dens delegationsordning. 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över delegations-

ordningen. Synpunkter från ledamöter och ersättare skickas till nämndsek-

reterare för vidarebefordran. Målet är att delegationsordningen ses över 

när nya skolchefen tillträtt och haft en chans att sätta sig in i det.  

Skolchef Planerad Hösten 2019 
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Datum: : 2019-08-27 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000005/2019 – 900 
 
 

Delgivningar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser av särskild vikt för nämnden delges: 
 
1. Beslut om riksrekryterande idrottsutbildning – tennis  
2. Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning av inlämningsuppgifter och lärarstöd i SO-
ämnen åk 8, Förslövs skola 
3. Protokollsutdrag KS – revidering budget om- och tillbyggnad Förslövs skola 
 
 
Bildning och arbete   Barn och skola 
Henrik Andersson, bildningschef Inga-Britt Henriksson, skolchef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslut om riksrekryterande idrottsutbildning – tennis 
Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning av inlämningsuppgifter och lärarstöd i SO-
ämnen åk 8, Förslövs skola. 
Protokollsutdrag KS – revidering budget om- och tillbyggnad Förslövs skola 
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Datum: : 2019-08-27 Till: Utbildningsnämnden 

Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000007/2019 – 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 
 
 
 
 
Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning anmälda kränkande behandlingar 
 
 
 



Anmälda kränkande behandlingar

Skola/förskola Anmälningar sedan förra UN Anmälningar totalt 2019

Strandängsskolan F-6 3

Strandängsskolan 7-9 9

Förslövs skola 3 38

Östra Karups skola 14

Västa Karups skola 1 4

Sandlyckeskolan 4

Klockarebyns förskola 1

Malens förskola

Östra Karps förskola

Backabyns förskola

Fiskebyns förskola

Skogsbyns förskola

Ängsbyns förskola

Äppelbyns förskola

Päronbyns förskola

Totalt 73



Typ av trakasseri/kränkning Antal

Kön 3

Etnisk tillhörighet 8

Funktionsnedsättning

Könsöverskridande identitet 1

Religion/trosuppfattning

Sexuell läggning 2

Ålder 1

Utseende 9

Kläder 1

Ekonomisk situation 1

Begåvning 3

Övrigt 19

Oklart/ej ifyllt 11

Uttryck Antal

Fysiskt 27

Verbalt 33

Psykosocialt 5

Text/bild 3

Subtilt 3

Förstört material 1

Oklart/ ej ifyllt 1



Anmälda kränkande behandlingar
Ärende inkomna efter reviderade rutiner UN 190319 

Diarienummer Inkommit datumSkola/förkola Redovisas UNTyp av kränkning/trakasseri Uttryck

UN 000088/2019 190314 Förslöv 190416 Kön, sexuell läggning, utseende Psykosocialt, text/bild

UN 000092/2019 190318 Ö Karup 190416 Utseende Fysiskt, verbalt

UN 000093/2019 190318 Ö Karup 190416 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000094/2019 190318 Strandäng F-6 190416 Övrigt Subtilt

UN 000095/2019 190319 Strandäng F-6 190416 Övrigt Verbalt, psykosocialt

UN 000096/2019 190320 Förslöv 190416 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000099/2019 190322 Förslöv 190416 Etnisk tillhörighet Verbalt

UN 000104/2019 190326 Förslöv 190416 Utseende, övrigt Psykosocialt

UN 000105/2019 190326 Förslöv 190416 Övrigt Psykosocialt

UN 000106/2019 190326 Förslöv 190416 Ålder Fysiskt

UN 000107/2019 190327 Klockarebyns förskola 190416 Övrigt Fysiskt

UN 000116/2019 190401 Förslöv 190416 Inget ifyllt Fysiskt

UN 000117/2019 190401 Virvelvinden/Solrosen fritids (Förslöv) 190416 Inget ifyllt Fysiskt

UN 000126/2019 190403 Strandäng 7-9 190514 Oklart, händelsen skedde på Musteriet

UN 000143/2019 190410 Ö Karup 190514 Utseende Verbalt, text/ bild

UN 000145/2019 190410 Ö Karup 190514 Övrigt Fyskiskt, verbalt

UN 000146/2019 190410 Virvelvinden/Solrosen fritids (Förslöv) 190514 Inget ifyllt Fysiskt

UN 000148/2019 190412 Sandlycke 190514 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt

UN 000150/2019 190415 Sandlycke 190514 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000151/2019 190415 Sandlycke 190514 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000152/2019 190415 Sandlycke 190514 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000153/2019 190417 Strandäng 7-9 190514 Inget ifyllt Fysiskt

UN 000154/2019 190417 Strandäng 7-9 190514 Kön, etnisk tillhörighet Verbalt

UN 000155/2019 190415 Förslöv 190514 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000156/2019 190416 V Karup 190514 Etnisk tillhörighet, Könsöverskridande identitet/uttryckFysiskt, verbalt

UN 000157/2019 190416 V Karup 190514 Ekonomisk situation, Övrigt (nedsättande ord)Verbalt

UN 000158/2019 190424 Ö Karup 190514 Etnisk tillhörighet, utseende Verbalt, subtilt



UN 000159/2019 190424 Ö Karup 190514 Etnisk tillhörighet, utseende Verbalt, subtilt

UN 000170/2019 190426 Förslöv 190514 Begåvning Verbalt

UN 000178/2019 190507 Strandäng F-6 190813 Sexuell läggning, kläder Verbalt

UN 000180/2019 190509 Ö Karup 190813 Utseende Verbalt

UN 000183/2019 190513 V Karup 190813 Begåvning Text/bild

UN 000186/2019 190514 Strandäng 7-9 190813 Etnisk Fysiskt, verbalt

UN 000187/2019 190514 Strandäng 7-9 190813 Övrigt: Skadegörelse mobil Förstört material

UN 000189/2019 190520 Förslöv 190813 Utseende Verbalt

UN 000190/2019 190520 Förslöv 190813 Övrigt Fysiskt

UN 000191/2019 190520 Förslöv 190813 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000192/2019 190520 Förslöv 190813 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt

UN 000193/2019 190520 Förslöv 190813 Utseende, begåvning Fysiskt, verbalt

UN 000194/2019 190520 Förslöv 190813 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000195/2019 190520 Förslöv 190813 Övrigt Fysiskt, verbalt

UN 000213/2019 190527 Ö Karup 190813 Kön Fysiskt

UN 000214/2019 190527 Ö Karup 190813 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt, psykosocialt

UN 000216/2019 190605 Förslöv 190813 Inget ifyllt Fysiskt, verbalt

UN 000325/2019 190826 Förslöv 190917 Etnisk tillhörighet Verbalt

UN 000330/2019 190828 Förslöv 190917 Grovt språk, oacceptabelt beteende Verbalt

UN 000336/2019 190902 Förslöv 190917 Inget ifyllt Verbalt

UN 000337/2019 190902 V Karup 190917 Inget ifyllt Fysiskt
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