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Kumlaby grundskola och 
grundsärskola F-9  

Förutsättningar 

Kumlaby skola är en F-9 -skola med både grundskola och grundsärskola belägen i 
södra Kumla. Skolan ligger i ett naturnära område som inspirerar det 
pedagogiska arbetet. Eleverna i upptagningsområdet kommer från såväl 
hyreshus och villor i närområdet som småhusbebyggelse på landsbygden. 
Grundsärskolans upptagningsområde sträcker sig över hela södra länsdelen. På 
skolan finns ungefär 520 elever och ca. 130 personal fördelade på tre 
verksamheter; Grundsärskolan, Förskoleklass- årskurs 6 och årskurs 7-9. 
Kumlaby leds av ett team på tre rektorer och två biträdande. Vi tillhör Kumla 
kommuns östra skolområde tillsammans med skolorna Tallängen och Lillheden, 
vilkas elever kommer till oss i årskurs 7. 

Kumlaby skola är organiserad i tre verksamheter som leds av varsin rektor och 
två biträdande rektorer, vilka tillsammans utgör skolans ledningsgrupp. Varje 
verksamhet består i sin tur av varsitt ledningsteam med en arbetslagsledare från 
varje arbetslag. I respektive verksamhet finns även elevhälsa och administrativt 
stöd. Skolans elevhälsa leds av rektor där specialpedagoger, kurator, 
skolsköterska, skolpsykolog, studie-yrkesvägledare (åk 7-9) och 
skolnärvarocoach ingår. Elevhälsan har även tillgång till skollogoped och 
skolläkare vid behov.  

På Kumlaby skola finns det också ett gemensamt Trygghetsteam för F-9. Detta 
leds av rektor och även här har varje arbetslag och elevhälsa en representant. 
Vidare organiseras regelbundna träffar för bland annat elevråd och matråd.    

Kumlaby skola bedrivs i en enplansbyggnad där grundskola och grundsärskola är 
fördelade efter stadier. Skolan har de senaste åren omorganiserats utifrån 
elevantal och lokalmässiga förändringar. Det har inneburit att arbetslag behövt 
splittras och lokalmässigt spridas ut. Här finns fortsatt mer att utveckla för att 
skapa en organisation som är hållbar över tid. Lokalerna har en viktig påverkan 
på hur skolan organiseras och i nuläget begränsas den pedagogiska 
verksamheten. Det finns en lokalförsörjningsplan framtagen av förvaltningen där 
Kumlaby skolas behov tas i beaktande.  

På Kumlaby skola har alla elever en egen digital enhet, till övervägande del i form 
av en Chromebook. De digitala enheterna används delvis som ett stöd i 
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undervisningen exempelvis med hjälp av Google Classroom där eleverna har sina 
uppgifter, men också i kombination med tryckta läromedel. Eleverna i 
grundsärskolan som läser ämnesområden har en iPad som digital enhet.   

 

 
 

Resultat 

De gemensamma målen för Kumlaby skola har varit att höja elevernas upplevelse 
av trygghet och bra studiero, det är också dessa mål som vi följt upp under året 
genom en elevenkät som samtliga elever på skolan har getts möjlighet att 
besvara. Resultaten är de som syns i tabellen nedan.  

Årets resultat 

Nyckeltal
  

Förvaltninge
ns mål    

Kommentar Resulta
t 2021 

(april) 

Resulta
t 2020 
(feb) 

Resultat 
2019 (okt) 

Genomsnittli
ga värdet av 
elevernas 
svar 

Åk 8:  >90% 

 

Åk 5: >90% 

Från 
trygghetsenk
ät 

 

92,4% 

Upplev
er sig 

90,6% 
uppleve
r sig 
trygga i 
skolan 

89,1 % upplever 
sig trygga i 
skolan 
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angående 
trygghet.  

trygga i 
skolan 

 

Genomsnittli
ga värdet av 
särskolans 
elevers på 
svar 
angående 
trygghet. 

>90% Från 
trygghetsenk
ät 

   

Studiero  Från 
trygghetsenk
ät 

 

76% 
uppleve
r god 
studier
o 

71,4% 
uppleve
rgod 
studier
o 

 

70,6%  upplever 
god studiero 

 

 

 

Uppföljning av föregående års åtgärder 

 Uppföljning av värdegrunden GRETA 

 

Skolans trygghetsteam tog under läsåret 2019-2020 fram en ny värdegrund 
tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare, GRETA. (Gemenskap, 
Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar) som implementerats samtliga 
verksamheter. Värdegrunden har under läsåret 2020-21 aktualiserats och 
arbetats med på hela skolan. Resultatet i trygghetsenkäten på F-6 visar att 
96% av elever på F-3 känner till och vet vad värdegrunden GRETA betyder. 
På 4-6 är resultatet 93%.  

Vi ser att tryggheten på skolan fortsatt upplevs som hög och att den har 
förbättrats med 1,8 procentenhet från hösttermin till vårtermin. Här når 
Kumlaby som helhet förvaltningens mål (90%). Vi arbetet med GRETA har 
bidragit till en ökad trygghet på Kumlaby skola.  
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Vi kan se att GRETA blir en mer naturlig del i undervisningen i de yngre 
skolåren, det syns tillexempel när eleverna får svara på frågan om det känner 
till skolans värdegrund.  

  

 Enkät trygghet & studiero 

 

Trygghetsteamet har under året, i oktober och februari, skickat ut en enkät 
till samtliga elever gällande studiero och trygghet som sedan följts upp i 
respektive verksamhet.  Grundsärskolan skickar ut trygghetsenkät inför 
utvecklingssamtalen. Detta var nytt under året och vi upplever att vi behöver 
utveckla arbetet för att få mer tillförlitliga svar.  

 

 Rörelsesatsning och pulshöjande aktiviteter  

 

I förskoleklassen så har rörelsesatsaningen inneburit “röris” direkt på 
morgonen innan skolstart.  Övriga klasser på 1-6 har lagt in rörelsepauser 
under lektionstid både på för- och eftermiddag. Högstadiet har övergripande 
arbetat med pulshöjande aktiviteter, så kallad PULS, 2-3 gånger/vecka, som 
under detta läsår legat inom ramen för ämnet idrotts undervisningstid.  

Vi har fortsatt att satsa på rörelse och den tendens vi såg förra läsåret, att det 
gynnade studieron, ser vi även detta år. Vi behöver jobba vidare med trygghet 
och studiero även om 76% av eleverna vid trygghetsenkäten uppger att de 
upplever att vi har studiero. Detta resultat var tidigare 70%. 

 

 

 Enat trygghetsteam 

 

Trygghetsteamet för hela skolan har fortsatt att arbeta med övergripande 
trygghetsfrågor. Teamet har haft fem träffar där gemensamma 
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trygghetsfrågor tagits upp. Fokus under träffarna har legat på ökad trygghet 
och studiero över hela skolan. Samtalens kvalitét har påverkats av vilka 
representanter som haft möjlighet att delta vid träffarna. Det har varit svårt 
att arbeta övergripande när deltagare uteblivit.  

 

 

Sammanfattande analys  

I samband med terminsstart 2021/2022 befinner vi oss i ett läge på skolan där 
rektor för F-6 avslutat sin tjänst. Ny tillsatt rektor är inte på plats än och 
verksamheten leds av biträdande rektor under de första två månaderna. Rektor 
för 7-9 är sjukskriven och en tillförordnar rektor finns på plats. Detta innebär att 
både analys för hela skolan samt att arbeta fram gemensamma mål förkommande 
läsår är problematiskt. Vi har därför valt att fokusera på respektive verksamhets 
del i denna verksamhetsplan och får under året revidera den gemensamma delen 
när alla som ska vara på plats är det. Några saker har vi dock kommit fram till.  

 

Under året drabbades vi av en pandemi och periodvis var frånvaron mycket hög i 
de olika verksamheterna. Detta påverkade vårt arbete med att hålla ihop hela 
skolan vilket också påverkades av att vi inte kunde mötas på det sätt som vi 
önskar. Det samarbete som skedde var främst kring enskilda elever som 
integrerades under enstaka lektioner i andra verksamheter och skolformer.  
 
Under läsåret arbetade vi aktivt med lokalfrågan och vi träffades kontinuerligt i 
en lokalgrupp med representanter från olika fackförbund och arbetslag. Vi 
försökte där läsa den situation som uppstått gällande lokaler där det tidigt stod 
klart att justeringar var tvungna att genomföras. Olika förslag arbetades fram och 
till slut var vi tvungna att arbeta vidare med ett. Upplevelsen från både 
skolledning och medarbetare var att inga av förslagen var bra utan att vi var 
tvungna att välja det som flest ansågs vara minst dåligt. Detta påverkade hela 
skolan men främst åk 7-9 som fick lägga mycket tid i slutet på året till att försöka 
hantera situationen. Självklart påverkar lokalernas användande och arbetslagens 
placering resultatet när det gäller trygghet. Detta gäller främst eleverna i de 
högre årskurserna.  
 
Ett gemensamt område på skolan som alla verksamheter har arbetat aktivt med 
är en tillgänglig lärmiljö. Vi har bl.a. arbetat med klassrumsrutiner och bildstöd 
under lektionerna. Skolan har även märkts upp med bilder och symboler för att 
underlätta för elever och besökare när det gäller att hitta på skolan. Även detta 
arbete bedömer vi gynnar tryggheten och studieron utifrån att det tar bort 
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eventuella frågor som eleverna saknar svar på. Det kan exempelvis vara vilka 
förväntningar som finns på lektionen och även tryggheten i att hitta på skolan.  
 
Vi kan se att de frågor vi brottats med under senare år fortfarande är aktuella. 
Det handlar främst om lokaler men också om schemat som i nuläget inte kan 
läggas utifrån en pedagogisk tanke. Styrkor i vår verksamhet är den kompetenta 
personalgrupp som finns och även att vi är tre organisationer på en och samma 
skola. Det gör att vi har större möjligheter till både samverkan och stöttning på 
olika nivåer. Ett utvecklingsområde framåt är att behålla och utveckla både 
medarbetare och organisation.  
 
 
 
 

Mål 
 
Under rådande omständigheter väljer vi att inte sätta några gemensamma mål för 
hela skolan i nuläget utan fokuserar på respektive verksamhets mål. Vår 
förhoppning är att arbeta fram gemensamma mål under läsårets gång.  

Planerade åtgärder 

Eftersom vi väljer att inte sätta några gemensamma mål kan vi att inte heller ta 
fram några planerade åtgärder för hela skolan. 

 

Kumlaby grundskola F-6  

Förutsättningar 

Kumlaby F-6 är tvåparallelligt från förskoleklassen upp till årskurs 6 med i snitt 
40 elever/årskurs. Det finns två arbetslag, F-3 och 4-6, där personal från både 
skola och fritidshem finns representerade. Arbetslag F-3 består av en 
grundskollärare och två förskollärare som undervisar förskoleklass, sedan åtta 
lärare som undervisar åk 1-3 och sedan 12 personal inom fritidshem. Inom 
arbetslag 4-6 arbetar 10 lärare och tre fritidspersonal.  Till arbetslag 4-6 finns 
också en Flexenhet för elever i behov av särskilt stöd. För varje arbetslag finns en 
arbetslagsledare som sitter med i ledningsteamet en gång/vecka.  Inom F-6 
arbetar fyra förstelärare som driver utvecklingsarbeten utifrån sina 
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spetskompetenser; läs- och skrivinlärning, matematik, svenska och digitalisering. 
På Kumlaby F-6 finns även en fast vikarie.  

Fritidshemmet består i sin tur av två avdelningar med en 
enhetsledare/avdelning, fritidshemmet har även en ledningsresurs som har ett 
mer övergripande ansvar för verksamheten. Kumlaby F-6 leds av rektor Sara 
Zandi och biträdande rektor X . 

Resultat            

Uppföljning av föregående års åtgärder 

Under föregående läsår togs en ny värdegrund fram, GRETA, då tillsammans med 
övriga organisationer på skolan. Denna har fått ett bra genomslag på F-3, dock i 
större utsträckning än på 4-6, men generellt så har eleverna en bra uppfattning 
om vad GRETA står för. Värdegrunden arbetas med på ett mer naturligt sätt på 
lågstadiet än mellanstadiet vilket bland annat har uppmärksammas även under 
de verksamhetsbesök som genomförts. I de lägre årskurserna benämns 
värdegrunden i större utsträckning i elevernas vardagliga samtal. Det är inte 
alltid som värdegrunden efterlevs, men den upplevs av många som ett bra 
fundament för trygghet och likvärdighet. Andelen elever som känner sig trygga är 
ungefär densamma som tidigare, till och med något lägre, men det finns nu ett 
gemensamt språk kring värdegrunden som inte har funnits på samma sätt 
tidigare. Eftersom trygghet och studiero har följts upp under alla verksamhets så 
har många samtal förts om hur varje pedagog kan arbeta för att främja detta. 

Vi har också arbetat fram nya och gemensamma trivselregler på hela F-6 som 
utvärderas varje dag tillsammans med eleverna. Dessa sitter uppe i varje 
klassrum, då även med bildstöd. Det finns klasser som lagt till egna regler utöver 
de som är gemensamma. Reglerna uppfattas dock av lärare och elever som mer 
anpassade för F-3 än 4-6. Det har också kommit upp synpunkter om att vi kallar 
dem för just ”trivselregler”, det saknar tyngd åt att de måste efterlevas.  I 
samband med att vi tog fram nya regler så infördes även en ny lektionsstruktur 
där alla arbetar utifrån frågorna Vad, Hur, Varför och Efter? Dessa finns likt 
trivselreglerna uppsatta i varje klassrum och används huvudsakligen i de 
teoretiska skolämnena, dock inte i lika stor utsträckning i ämnena idrott, musik, 
bild och slöjd.  
 
För att förbättra studieron satsades det på rörelse, då i form av morgonröris för 
alla 8.00-8.15, två rörelsepauser/dag utöver detta. Rörelsepauserna fungerar väl 
och genomförs likvärdigt i klasserna, morgonrörisen bidrog dock till att fler 
elever kommer till skolan för sent. Studieron har förbättrats sedan vi införde 
rörelse på ett mer systematiskt sätt.  

 

Kommenterad [A1]: verksamhets vadå??? 



Sida 11 (37) 

 
 

Vi har också under året lagt tid på att förbättra våra överlämningsrutiner, vi har i 
och med detta fått till mer kvalitetssäkra överlämningar mellan vår egen 
organisation, till exempel från förskoleklass till årskurs 1.  
 
Förstelärarna har även bedrivit ett utvecklingsarbete inom likvärdig bedömning, 
framförallt genom diskussioner i arbetslaget F-3 och 4-6 på torsdagskonferensen 
en gång/månad. Vi ser under året att antalet ”blåa” (överträffar kraven). 

Årets resultat 

Nyckeltal Förvaltnings 
mål    

Kommentar 

 

Resultat 
2021, 
vårtermin 

Resultat 2020, 
vårtermin 

Resultat 
2019 

Andel elever 
som når lägsta 
godtagbara 
nivå (gröna 
ämnen) + 
andel elever 
som har mer 
än godtagbar 
nivå (blå 
ämnen) per 
elev och 
årskull 

Ska öka Åk 1 

Åk2 

Åk 3 

Åk 4 

Åk 5  

Åk 6 

 253/271(93%) 

296/320(93%) 

324/386(84%) 

522/669(78%) 

396/487(81%) 

408/52(78%) 

- 

262/273(96%) 

275/343(80%) 

314/369(85%) 

441/536(82%) 

466/579(80%) 

Genomsnittliga 
värdet av 
elevernas svar 
angående 
”god 
undervisning”.    

Åk 8 75%  

 

Åk 5  75%  

Förvaltningen 
genomför 
enkät i 
årskurs 5 och 
8. Skolan kan 
välja att göra 
enkäten eller 
delar av den 
med alla 
elever. 

   

Kommenterad [A2]: Fortsättning saknas? 
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Måttet är 
genomsnitt 
av fråga 6-11 

Genomsnittliga 
värdet av 
elevernas svar 
angående 
trygghet och 
trivsel.   

Åk 8:  >90% 

 

Åk 5: >90% 

Se ovan. 

Måttet är 
genomsnittet 
av fråga 
1,2,4,5 

 88%  

(91%/85%) 

 

87%  

(95%/78%) 

 

 

Studiero    66% 

(75%/57%) 

47%     

(51%/42%) 

 

 

Riskerar att inte 
nå målen/ämne 

vt -
17 

ht- 
17 

vt -
18 

ht -
18 

vt -19 ht-19 okt vt -20 Vt-21 

Engelska 6% 9% 9% 19% 12% 13% 19%  

Matematik 7% 11% 7% 19% 16% 23% 27%  

Svenska 14% 18% 14% 24 
% 

34% 33% 29%  

SVA 
   

67% 52% 46% 42%  

Idrott 
   

18% 30% 25% 22%  

 

 

Sammanfattande analys  

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett 
skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare 
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beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt 
värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen (skolverket.se). Vårt 
arbete med att ta fram en tydlig och gemensam värdegrund för hela skolan är vår 
tolkning av det demokratiska uppdraget, att omsätta styrdokumenten till ett 
vardagligt språk. Det ger oss verktyg och gemensamma termer för att resonera 
kring hur människan ska bemötas och fungera i samhället. Kumlaby har tagit det 
första klivet i implementeringsarbetet, nu återstår det arbetet att göra 
värdegrunden levande och väl förankrad i hela skolan, oavsett årskurs. För att 
lärande ska vara möjligt krävs en trygg skolmiljö och därför måste vi fortsätta att 
vara noggranna med att samtala om värdegrunden och regelbundet följa upp om 
eleverna upplever sig trygga i skolan, även om det är närmare 90% av eleverna 
som upplever sig som trygga.  
 
Det är inte bara den gemensamma värdegrunden som främjar likvärdighet, 
trygghet och utveckling. Likaså har den nya lektionsstrukturen och 
trivselreglerna givit oss en gemensam plattform för när vi pratar om 
undervisningens kvalitét. Vi behöver dock benämna trivselreglerna för 
ordningsregler då det är just ordningsregler som beskrivs i skolans 
styrdokument. Det ger också en annan tydlighet i vad vi förväntar oss av personal 
och av elever. Det finns också ett behov av att förändra bildstödet som finns för 
de tidigare benämnda trivselreglerna på mellanstadiet då både elever och 
pedagoger uppfattar bildstödet anpassat för lågstadiet.  
 
Vi ser också att eleverna generellt uppfattar att studieron sakta men säkert 
förbättras, den är något bättre på lågstadiet än mellanstadiet enligt den 
trygghetsenkät som genomfördes under våren. Detta kan förklaras genom att vi 
under några år tillbaka i tiden har prioriterat personella resurser i de lägre 
åldrarna för att från start bygga upp trygga grupper. Likaså kan arbetet med 
GRETA förklara differensen, trygga grupper leder till bättre studiero, likväl som 
studiero skapar tryggare grupper. Det som utmärker sig är ändå att det från 
läsåret 2018-19 till 2019-20 skedde en markant ökning av antalet elever som 
ansåg att studieron blev bättre. Det var just under det sistnämnda året som vi 
genomförde rörelsesatsningen och de förbättrade resultaten indikerar att 
satsningen påverkat studieron i positiv bemärkelse. Troligt är också att alla 
verksamhetsbesök, där studiero har varit en prioriterad fråga, och 
ordningsreglerna, där studiero är en av dem, har varit viktiga för de förbättrade 
resultaten. Samtidigt är 66% ett för lågt resultat och vi måste fortsätta att arbeta 
för att förbättra studieron ytterligare. 
 
Det utvecklingsarbete som bedrivits av förstelärarna i likvärdig bedömning och 
differentierad undervisning har gjort att vi har fört samtal om vad detta innebär 
och vi har kommit något längre med att nivåanpassa och differentiera 
undervisningen, särskilt när det kommer till elever som behöver särskilda 
utmaningar. Det märks bland annat genom att antalet blåa markeringar 
(överträffar kraven) har ökat, bland annat i matematik. En del av arbetet var 
också att införa ny struktur för våra resultatkonferenser, vilken också bidragit till 
en likvärdighet där vi nu på ett systematiskt sätt fångar upp resultat för att 
besluta oss om insatser. Under resultatkonferenserna, fyra gånger per år, följer vi 
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även upp pojkar och flickors resultat. Differensen har generellt inte under 
tidigare år varit speciellt stor, dock ser vi nu att när det är fler som når målen i 
Svenska så bli detta glapp större. Det är svårt att hitta en generell förklaring till 
detta, men vi avser följa upp skillnaderna i varje årskurs och därefter diskutera 
om det finns något i vår undervisning eller bedömning som kan bidra till de 
större skillnaderna.  
  
Under vårterminen 2020 ägnade sig ledningsteamet åt att genomföra en 
nulägesanalys av våra resultat, vilken visade att de områden som framöver 
behöver prioriteras är svenska, matematik och studiero, med särskilt betoning på 
svenska och elevernas språkliga förmåga, både i tal och skrift. Vi ser bland annat 
att mer än en tredjedel av våra elever riskerar att inte nå målen i just ämnet 
Svenska och att de presterar för lågt på DLS-tester och bedömningsstöd. Vi 
behöver stärka elevernas språkliga förmåga, ge dem ett rikare ordförråd och en 
bredare kunskap om språkets vikt för studierna och framtiden. I matematiken 
handlar det mer om att stärka elevernas grundläggande taluppfattning.  
 

 

Planerade åtgärder 

Under läsåret 2020-21 planeras följande utvecklingsområden och åtgärder: 
 
Trygghet och studiero 
 

 Fortsatta insatser för att alla elever ska känna sig trygga.  
Trygghetsteamet genomför Trygghetsenkäten 1 gång/termin och följer 
upp dess resultat samt tar vid behov initiativ till förbättringsåtgärder. För 
att läsa mer om vårt trygghetsarbete finns det beskrivet i vår 
Likabehandlingsplan.   
 
Värdegrunden GRETA kommuniceras tydligare genom en ny ”design”. 
Särskilt fokus riktas mot 4-6. Hur värdegrunden finns med i den dagliga 
undervisningen följs upp under alla verksamhetsbesök men även under 
elevråd. Vi igenomför vår värdegrundsvecka där GRETA får ett givet 
inslag. 
 
 

 Studiero prioriteras genom satsning på rörelse. ”Morgonröris” förflyttas 
till lunchrasten på 1-3, men bedrivs i övriga årskurser på morgonen. 
Eleverna får utöver detta minst en rörelsepaus under förmiddagen 
respektive eftermiddagen.   
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 De tidigare benämnda trivselreglerna blir istället skolans ordningsregler 
och bildstödet till detta ses över på mellanstadiet. 
 
 
Höja måluppfyllelsen i Svenska och Matematik 
 

 Tre av fyra förstelärare driver tillsammans ”Ett språkstärkande 
arbetssätt i alla ämnen”, för att brett och i alla ämnen på sikt kunna jobba 
med språklig medvetenhet och stärka elevernas språkliga förmåga, såväl i 
tal som skrift. 
 
 

 Under resultatkonferenserna ses pojkars och flickors resultat över. 
Eventuella differenser upptäcks och insatser diskuteras.  
 

 Elevhälsan bedriver kompetensutveckling inom lärmiljö. Vi går nu från 
att prata om fysisk lärmiljö till pedagogisk lärmiljö utifrån ett material 
från SPSM.  
 

 För att på sikt höja kunskapskraven i matematik genom att stärka 
elevernas talförmåga går Kumla kommun med i det tvååriga projektet 
”Tala, räkna och resonera” (TRR). Deltar gör de matematiklärare som 
undervisar i årskurs F-3.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Kumlaby åk 7–9  

Förutsättningar 

Struktur - organisation- styrning och ledning 

På Kumlaby skola åk 7–9 har vi flera år haft stora problem med lokaler. Det har 
varit svårt att hitta bra organisatoriska lösningar då vi saknar tillräckligt med 
rum. Vi kan inte ha hemklassrum vilket skulle gynna elevernas trygghet, 
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avsaknad av grupprum gör att vi inte kan skapa lugnare studierum. Vi har fått fler 
elever på hela skolan men ingen anpassning av lokaler för att passa 
verksamheten. 

Skolan har lokalmässigt inte så goda förutsättningar att arbeta utifrån 
styrdokument och kartlagda behov vilket bidrar till komplikationer att möta 
svårigheter omkring lärmiljöer och tillgänglighetsanpassning. 

Läsåret 2021–2022 finns ca 172 elever i årskurserna 7–9 fördelat på 8 klasser 
samt en särskild undervisningsgrupp. Vi har även två elever i flexenheten i åk 4–
6 varav en är mottagen i särskolan. Ambitionen är att de under läsåret ska 
inkluderas i vår verksamhet. 

Samtliga elever har en egen Chromebook samt tillgång till digitalt läromedel.  

På skolan finns elever från ett stort upptagningsområde med olika bakgrund och 
förutsättningar. Utifrån socioekonomiska aspekter har 55,8 % av eleverna 
föräldrar med eftergymnasial utbildning och 20 % av eleverna har utländsk 
bakgrund (Skolverkets skolblad läsåret 2020–2021). 

Under höstterminen kommer vi arbeta fram ett årshjul för vårt systematiska 
kvalitetsarbete. Vi ska dokumentera och implementera tydlig struktur och 
gemensamma regler. Under läsåret ska vi även arbeta fram en tydlig struktur för 
skolans arbete med vår viktigaste uppgift – att eleverna ska nå 
gymnasiebehörighet. Vi ska ha rutiner och riktlinjer utifrån de statliga och 
kommunala styrdokument vi har att arbeta utifrån. 

Arbetsplatsförlagd tid, där alla finns på plats, styrs upp tydligt inför varje läsår. 
Ett tydligt konferensschema för terminen skapas utifrån dialog med kollegiet och 
revideras kontinuerligt och anpassas till verksamhetens behov. 

7–9 är organiserade i tre arbetslag som är organiserade årskursvis. Arbetslagen 
består av 6–7 personer varav en arbetslagsledare. Tillsammans med rektor bildar 
arbetslagsledarna ett ledningsteam som träffas varje vecka. Personalen är även 
organiserad i ämnesnätverk på kommunnivå. De träffas ca tre gånger per termin. 
Vi ska utveckla arbetet med trygghetsfrågor, likabehandling och elevråd.  

På Kumlaby 7–9 har vi två förstelärare varav en även har IKT- ansvar. De har 
individuella uppdragsbeskrivningar för att arbeta med skolutveckling.  

I Kumla kommun finns en central elevhälsa bestående av skolsköterska, kurator, 
logoped, skolnärvarocoach och skolpsykolog, med en chef på kommunnivå. 

Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam som träffas varje vecka. Där ingår 
förutom rektor, specialpedagog, kurator, studie-och yrkesvägledare samt 
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närvarocoach. Elevhälsan har även tillgång till skolpsykolog varannan vecka och 
logoped vid behov. 

För att stödja och hjälpa elever med mycket hög skolfrånvaro tillbaka till en 
fungerande skolgång har vi vår Flexenhet i skolans lokaler. Tillsammans med 
personal som arbetar i Flexenheten är den samlade kompetensen i elevhälsan 
mycket viktig i planeringen för elever som har sin undervisning delvis eller helt i 
Flexenheten.   

Vi har tre större projekt under läsåret. 

Under höstterminen ingår vi i ett projekt som heter “Stopp ickevåld”. Det 
arrangeras av föreningen Män som slår kvinnor, som ett led i att väcka tankar och 
få förståelse för att våld kan se ut på flera sätt. De kommer arbeta med åk 8 och 
åk 9. 

Vår ena förstelärare arbetar med en forskningsstudie tillsammans med Örebro 
universitet för att undersöka skillnaden mellan flickor och pojkars meritvärden. 
Här finns även lärare från de övriga högstadieskolorna med som deltagare. 

En av våra pedagoger är uttagen som EU - ambassadör och vi har blivit uttagna 
till att ingå i ett ambassadörskoleprogram. Det innebär att två pedagoger och en 
elev från varje klass får ambassadörsutbildning av EU - parlamentet. De ska 
sprida kunskapen vidare på skolan och om vi lyckas får vi fortsätta ett år till. 

90 % av undervisande pedagoger är legitimerade lärare. På skolan har vi haft en 
väldigt låg personalomsättning under flera år, avgångar beror mest på 
pensionering. 

Det har saknats ledning på grund av sjukdom i vår verksamhet, där finns nu en 
vikarie på oviss tid. Det systematiska kvalitetsarbetet har inte fått högsta prio, 
under läsåret ska alla rutiner och planer revideras och synliggöras. 

Resultat 

Betyg 

Uppföljning av föregående års åtgärder 

På grund av sjukdom och obemannad rektorstjänst har åtgärder inte skrivits för 
läsåret, vi följer upp de insatser vi ändå gjort, trygghetsenkät och betyg. 
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Årets resultat 

Nyckeltal Förvalt-
ningens 
mål    

Kommentar Resultat 2021 Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Årskurs 7-9      

Andel behöriga 
till gymnasiet 
(yrkesprogram) 
(Källa: 
 InfoMentor) 

90% Förändringen för 
varje årskurs följs 
över tid. Se bilaga, 
exempel på 
uppföljningsmatris 
i bilaga 1. 

Åk 9 (f 2005) 
95,6% 
Åk 8 (f 2006) 
67,2% 
Åk 7 (f 2005) 
62,3% 

83,6% 
78,3% 

89,2% 

Genomsnittligt 
meritvärde 
(Källa: 
InfoMentor) 
 

220 Se ovan.  Åk 9 (f 2005) 
222,83 
Åk 8 (f 2006) 
165,39 
Åk 7 (f 2007) 
158,85 

211,12 
171,58 

202,88 

Pojkarnas 
meritvärde i 
relation till 
flickornas ska 
öka 

0,9 i 
relation till 
flickornas) 

Se ovan    

Andel elever 
med betyg i alla 
ämnen 
(Källa: 
InfoMentor) 

Ska öka /Ersätter gamla 
måttet 
betygsvärde// 

Åk 9 (f 2005) 
66,2% 
Åk 8 (f 2006) 
43,1% 
Åk 7 (f 2007) 
47,5% 

65,7% 
51,7% 

69,2% 

Årskurs 1-9      

Genomsnittliga 
värdet av 
elevernas svar 
angående ”god 
undervisning”.    

Åk 8 75%  

 

Åk 5  75%  

Förvaltningen 
genomför enkät i 
årskurs 5 och 8.  

Måttet är 
genomsnitt av 
fråga 6-11 
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Genomsnittliga 
värdet av 
elevernas svar 
angående 
trygghet och 
trivsel.   

Åk 8:  
>90% 

 

Åk 5: 
>90% 

Se ovan. 

Måttet är 
genomsnittet av 
fråga 1,2,4,5 

 

 

 

   

Studiero      

 

Andelen behöriga till gymnasieprogram var 93,5 % vilket är ett mycket gott resultat. 
Vi kan se att skillnaden mellan åk 9 och åk 8 är stor. Vi har arbetat med att möta 
behoven för att nå målen med alla elever. Resultatet för åk 9 var mycket bra, en orsak 
är förmågan att få eleverna trygga trots förutsättningar i lokalerna.   
 

 
Förvaltningens prioriterade områden: 
På grund av lång tid utan ledning och senare vikarie har skolan inte haft en 
systematisk uppföljning och åtgärder har handlat om de mest akuta 
problemområden som uppstått. 
Vi har arbetat med att skapa och tydliggöra rutiner, skapa bra mötesstruktur 
och att hantera kränkningsärenden för att få en bra arbetsmiljö för både elever 
och personal.  
 
Jämställdhet 
- Vi har arbetat mycket med kränkningsärenden och attityder hos våra elever 

i hur de behandlar varandra. Vi har haft flera incidenter som handlar om 
integritet och vi har arbetat mycket med vad som är tillåtet och vad som 
övergår i brott gentemot en annan människa.  Det finns en tendens att inte 
berätta för någon om en kränkning sker, denna gäller även utanför skolan. 

 

Elev-/barninflytande / Studiero 
- Elevrådet har varit otydligt och många möten inställda vilket ger en känsla 

av svagt elevinflytande. I trygghtsenkätenenkäten har vi bra värden på 
trygghet, 90%, vilket är positivt. Men vi ser ändå behov av att utveckla 
rastvakt och trygga utrymmen. Lokalerna har inte gett bra förutsättningar, 
vi är trångbodda och många elever tillbringar tiden i korridoren. Våra 
enkätsvar angående studiero är motsägelsefulla. Eleverna upplever att 
läraren försöker skapa studiero men inte att det finns på lektionerna. Vi ser 
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ett stort behov av anpassade lärmiljöer och ser det som ett 
utvecklingsbehov. Enkäten visade att eleverna inte upplever skolan som 
stimulerande och de känner inte lust att lära sig mer.  

 

Undervisningens kvalitet 
- Uppföljning av resultat och tidigare insatser Enkätsvaret visar att 75% av 

eleverna i åk 8 är nöjda med undervisningen. Vi ser att vi behöver utveckla 
lärmiljöer och hitta alternativ till klassrumsundervisning. Behovet av ett 
mindre sammanhang där det är tystare finns hos många elever i perioder. 
Alternativa möjligheter för att visa sin kunskap används redan. 

 
 
 

Sammanställning från arbetslagens utvärdering den 11 juni 
2021 

 

Likartade punkter som arbetslagen tog upp/efterfrågade: 

 

 Kompbara tillfällen i kalendariet 
 Tydligare information gällande innehåll och mål, samt dagordningar 

inför Konferenser, Ped em, KUP-dagar, kompetensutvecklande, samt 
andra gemensamma sittningar mm önskas samt att det skickas ut i god 
tid 

 Temadagars innehåll diskuteras och önskan om att innehåll ses över. 
Planeringstid inför Temadagar tas med i kalendarium 

 Läxhjälp fler tillfällen i veckan? Ökat samarbete med Vh medföra att 
fler elever nyttjar läxhjälpen med mer kontinuitet, allt inte samlas på 
hög? Säkerställd bemanning för förbättrad kontinuitet behövs 

 Årshjul, systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsmål, planer, 
kalendarium, rutiner och uppdragsbeskrivningar mm gås igenom 
vid varje läsårsuppstart 

 En gemensam Teams-yta där all viktig info finns och fortlöpande 
läggs till för skolpersonal. 

 Studiehandledning i klassrum 
 EHT: tydligare struktur, viktigt att arbetslag förpratar och prioriterar 

innehåll innan träff samt säkerställer att fördelning sker så inte samma 
elevärenden lyfts. 
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Sammanfattande analys  

Kränkningsärenden 
 
Under läsåret hade vi några fall av kränkningar som resulterade i 
polisanmälningar. I samtal med elever framkom en kultur där man aldrig 
berättar vad som händer. Den som berättar blir utfryst från all social 
delaktighet. Detta gäller inte bara i skolan, det fortgår på fritiden. Vi upptäckte 
allvarliga fall där elever från andra skolor också var inblandade. Vi 
samarbetade med polis och fältassistenter för att komma till rätta med 
problematiken. Vi har fått resultat men det finns fortfarande mycket att arbeta 
med. 
 
Elevernas lust att lära och motivation är låg 
Elever uppger i enkäter att de inte alltid känner sig motiverade till skolarbetet. 
Lärare och vårdnadshavare ger samma bild.  
Forskning visar att interaktion och relation mellan lärare och elev är avgörande 
i lärande och utveckling (Hälsa för lärande - lärande för hälsa) I vissa grupper 
råder en antiplugg kultur där det är viktigare att behålla status än att nå målen. 
Det finns en hög medvetenhet hos personalen av vikten att se och skapa 
relation med elever. Vikten av att förstå och bekräfta eleven för att hitta 
möjlighet att möta dem i undervisningen och nå resultat är stor.  
Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan studieresultat och hälsa. 
Socialstyrelsen beskriver i sin rapport Utvecklingen av psykisk ohälsa bland 
barn och unga vuxna (Hälsa för lärande - lärande för hälsan). Vi arbetar med 
detta varje dag och behöver utveckla samarbetet med Barn- och 
ungdomspsykiatrin och socialtjänsten för att ta del av deras kompetens. Vi 
kommer att arbeta mer med friskfaktorer och värdegrund.  
Vi ser att tydliga strukturer gynnar eleverna och rutiner skapar trygghet. Vi ska 
utveckla dessa så eleverna får en tydlig struktur hela dagen där det klart och 
tydligt framgår vad de ska göra för att nå mål. 
 
Låg behörighet till gymnasiet 
 
Vi har bra resultat i åk 9 men om vi tittar på 7 och 8, finns det stora behov att 
arbeta kompensatoriskt för att de ska nå ett bra resultat. Det finns flera 
anpassningar där vissa ämnen inte ingår i studieplanen och vi prioriterar 
kärnämnen.  En viss del kan förklaras av frånvaro men vi har även flera elever 
som är på skolan men inte går på lektioner. Vi har arbetat mycket med att 
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motivera, möta och anpassa men inte lyckats. Vi kommer ha djupare interjuver 
och försöka hitta alternativ för att motivera eleverna att gå på lektioner.  
Skolnärvarocoach arbetar nära och kommunens riktlinjer följs, arbetet kommer 
fortgå över tid. 
Läxhjälp har funnits en gång per vecka men har på grund av sjukdom ställts in 
ett flertal tillfällen, har vi fått vikarie har det fortgått. Det har skapat en 
otrygghet hos eleverna om det är någon läxhjälp och den har haft låg närvaro. 
Lovskolan har varit relativt välbesökt men inte alltid av elever med störst 
behov. 
Vi kan prioritera kärnämnen mer för att hjälpa eleverna att nå målen i dessa.  
 
Arbetet med värden och normer (läroplanens kapitel 1 och 2) 
 
Kränkningar förekommer, några fall av sexuellt ofredande har vi haft, hot från 
utomstående har förekommit, språkbruket har varit hårt på flera ställen. Det har 
även funnits hierarkier där maktutövande förekommit. 
 
Undervisningen behöver på ett mer strukturerat sätt inkludera 
värdegrundsarbetet utifrån läroplanen. Arbetet med värdegrundsfrågor i 
undervisningen behöver identifieras tydligt. Eleverna ska ges möjlighet att 
utifrån konkreta värdeord få uttrycka sina åsikter och argumentera för dessa. Vi 
ska se över förhållningssätt och arbeta för ett tillåtande klimat som bygger på 
ömsesidig respekt och tolerans för olikhet som genomsyrar hela skoldagen. 
Enligt Skolverkets kvalitetsgranskning (2012) behöver eleverna få träna på att 
uttrycka sina tankar och åsikter och att motivera dem inför andra i en 
accepterande miljö och ett tillåtande klimat. 
 
Vi behöver revidera och förtydliga rutinerna kring kränkningsärenden, revidera 
ordningsregler, klassrumsregler och presentera dessa för eleverna. Vi har 
påbörjat arbetet med att uppdatera alla planer för att ta ett nytt tag om det 
systematiska kvalitetsarbetet.  
“Om värdegrundsarbetet sker skilt från kunskapsuppdraget och det dagliga 
arbetet uteblir meningsskapande samtal om värdegrundens innebörd. Då 
minskar också utrymmet för kritisk reflektion, vilken är en viktig förmåga för 
att kunna verka aktivt i demokratin. 
Att se utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden som en helhet är 
enligt utbildningsvetenskaplig forskning en generell framgångsfaktor och 
bidrar till att öka måluppfyllelsen” 
(https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod--i-arbetet/stod-
i-arbetet/arbeta-med-skolans-vardegrund 
) 
För att höja elevernas resultat behöver vi arbeta främjande med trygghet, 
studiero och goda lärmiljöer. För att nå detta behöver vi arbeta med 
systematiskt kvalitetsarbete så vi hittar utvecklingsmöjligheter utifrån våra 
resultat. För att personal på skolan ska vara förtrogna med arbetet med dessa 
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punkter behöver vi återkommande revidera och förtydliga vad vårt arbetssätt 
innebär. Det systematiska värdegrundsarbetet och kunskapsuppdraget är ett 
spår som gynnar resultaten inkluderat värdegrundsarbetet. Här ska vår 
elevhälsa vara ledande i att skapa rutiner tillsammans med rektor. 

Planerade åtgärder 
Förvaltningens prioriterade områden: 
 
Jämställdhet 
- Vi arbetar med två projekt som berör detta, Icke våld och 

Genusforskningen. Utifrån de resultat vi får ska vi ändra och anpassa så vi 
ökar medvetenheten hos både elever och personal omkring frågan om 
jämställdhet. 

 
Elev-/barninflytande / Studiero 
- Vi arbetar för att erbjuda varierande lärmiljö, stärka relationer och använda 

elevhälsans resurser på fler sätt. Vi ska ha ett fungerande Elevråd. Planen 
är att utöver enkätsvaren från trygghetsenkäten ska vi också utföra 
djupintervjuer med elever från några klasser som komplettering till 
enkäten. Utifrån detta hoppas vi få veta var vi behöver arbeta mer med 
trygghet och studiero. 

- Modellen för utvecklingssamtal struktureras för att öka elevinflytandet 
 
Undervisningens kvalitet 
- Lärare erbjuds en kort introduktion till Språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. I januari och juni ska vi utvärdera undervisningens kvalitet med 
Skolverkets mall och ta fram prioriterade områden som vi kan arbeta med 
under våren. Vi ska även arbeta med Nya kunskapskriterier och betyg och 
bedömning för att skapa större säkerhet. 

 

Övergripande mål  
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Vårt övergripande mål på Kumlaby 7–9 är att måluppfyllelsen ska öka. På 
Kumlaby 7–9 vill vi arbeta efter ledorden: Struktur och Värme.  

   Målet är att andelen elev som når behörighet till gymnasiet, från det 
att eleverna börjar årskurs 7, ökar fram till slutbetyget årskurs 9.  

 Målet är att skolnärvaro ska öka.  

  Målet är att andelen elever som upplever att det är studiero ökar. 

  Målet är att andelen elever som upplever att man känner sig trygg och 
trivs i skolan är fortsatt hög eller ökar.  

  Målet är att planer och rutiner skapas, implementeras samt att 
personalen känner sig förtrogen med dessa. En tydlig terminsplanering 
och konferensplan tas fram som finns när läsåret startar. I den finns en 
organisatorisk förändring där tid skapats för att bedriva ett långsiktigt 
internt utvecklingsarbete.  

 En grupp med ansvar för att planera och driva skolan utvecklingsarbete 
bildas. I den ingår förstelärarna, specialpedagoger samt rektor som 
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leder arbetet. Utvecklingsarbetet ska leda till att pedagogerna utvecklar 
sin undervisning.  

Planerade åtgärder                                                                                        

Kränkningsärenden 

 Rutin för kränkningsärenden revideras och implementeras varje 
terminsstart. 

 Närvarocoach tillsammans med en representant från varje arbetslag 
bildar en Trygghetsgrupp som på uppdrag av rektor hanterar 
kränkningsärenden. De möts en gång/ vecka. 

 I utvärderingar vid terminsslut ska arbetslagen reflektera över vilka 
ärenden som varit uppe och anpassa arbetet med normer och värden 
efter aktuella händelser. 

Elevernas lust att lära och motivation är låg  
 

 Ett strukturerat arbete med relationsskapande ska ske 
 Utvärderingar på olika sätt med eleverna och djupinterjuver  ska ge oss 

underlag för att utveckla undervisningen så den ger lust att lära. 
 Ett arbete för att höja motivationen ska påbörjas utifrån lärares 

reflektioner i utvärderingar av sin egen undervisning. 
 Vi ser över alternativa bedömningssituationer, tydlighet i vad som 

förväntas och fler lärmiljöer 
 
Låg behörighet till gymnasiet 

 Studieteknik ska ingå i varje ämne utifrån ämnets karaktär och 
kunskapskrav 

 Nära samarbete mellan Syv och arbetslag där insteg sker på olika 
sätt i de olika årskurserna 

 
Arbetet med värden och normer (läroplanen del 1 och 2) 

 Vi startar upp ett arbete med 10 goda vanor 
 Mentorstid används för hälsoförebyggande och värdegrundsarbete 
 Ett årshjul för hälsoförebyggande- och värdegrundsteman skapas 
 Nära samarbete mellan elevhälsan och arbetslagen där elevhälsan 

handleder på olika sätt i de olika årskurserna 
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Bilaga 1  Årshjul för Kumlabys systematiska kvalitetsarbete (Kommer inom 
kort) 
 
Bilaga 2 Årshjul för Kumlabys trygghetsarbete. (kommer inom kort) 
 

 

Grundsärskola 
Förutsättningar inför läsåret 2021/2022 

Grundsärskolan är ett anpassat alternativ till grundskolan och bedriver 
utbildning för barn med intellektuell funktionsnedsättning. I Kumla finns 
grundsärskolan på Kumlaby skola. Grundsärskolan leds sedan 5,5 år tillbaka av 
rektor Sofie Hysing tillsammans med biträdande rektor Åke Svensson, som har 
arbetat i verksamheten sedan januari 2020.  Ansvaret är uppdelat så att Rektor är 
chef för 1-6 samt fritids och bitr.rektor är chef för 7-9 och elevhälsan. Rektor har 
fortfarande rektorsansvaret för hela grundsärskolan.  

Organisation och personal 
Grundsärskolan är organiserad i åtta arbetslag för skola och fritids. Skolans 
arbetslag utgår ifrån stadier, med tre arbetslag för årskurs 1-6 och två arbetslag 
för årskurs 7-9. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen och ämnesområden, 
eller en kombination av dessa. Inriktningen för ämnen består av fem elevgrupper, 
och inriktningen ämnesområden består av fyra elevgrupper. 
Fritidsverksamheten är uppdelad i tre arbetslag. Samtliga arbetslag leds av en 
arbetslagsledare, vilka träffas i ett ledningsteam tillsammans med skolledningen 
varje vecka. Under skolledningen finns utöver ledningsteamet, också en 
skolutvecklingsgrupp, elevhälsoteam samt administration. Det huvudsakliga 
uppdraget för dessa grupper är: 

 Ledningsteam: utgöra nav för praktiska verksamhetsfrågor 
 Skolutvecklingsgrupp: prioritera aktiviteter utifrån målen i 

verksamhetsplanen, samt identifiera utvecklingsbehov. 
Skolutvecklingsgruppen består av skolledning, förstelärare och 
representanter från elevhälsoteamet. 

 Elevhälsoteam: stödresurs i frågor som rör hälsa och lärande 
 Administration: ledningsstöd, skoladministration 
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Figur 1 Organisationskiss, Kumlaby grundsärskola 

 

 

Totalt arbetar 54 personer inom grundsärskolans organisation. 
Personalfördelningen beskrivs i tabellen nedan.  

Skolledning Rektor och biträdande rektor 
Lärare, åk 1-6 4 behöriga, 2 obehöriga 
Lärare, åk 7-9 4 behöriga, varav 1 är utbildad speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörning (innehar även 
försteläraruppdrag) 

Lärarresurs 1 fast anställd behörig lärare som arbetar som 
resurs för flera klasser 
 

Lärare, PREST-ämnen: 
idrott och hälsa, musik, 
hem- och 
konsumentkunskap 

3 behöriga, samtliga arbetar enbart mot 
grundsärskolan 
 

Lärare, PREST-ämnen: 
trä- och metallslöjd, 
textilslöjd 

2 behöriga som delar sin tjänst med grundskolans 
högstadium. I nuläget ca 50% riktat mot 
grundsärskolan. 
 

Lärarassistenter 2 anställda 
Elevassistenter 28 anställda, varav två är fasta vikarier i 

verksamheten 
 

Elevhälsoteam specialpedagog 100%, skolsköterska xx%, 
skolkurator xx%, skollogoped 75%, skolpsykolog 
xx%. Både rektor och biträdande rektor ingår i 
elevhälsoteamet.  

Administrativ personal 1 tjänst, 50% 
 

Lärarna i praktisk-estetiska ämnen för idrott och hälsa, musik och hem- och 
konsumentkunskap samarbetar i en egen arbetsgrupp vid sidan av de ovan 
beskrivna arbetslagen. Lärare med försteläraruppdrag har sin placering i årskurs 
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7-9, inriktning ämnesområden. Under läsåret kommer försteläraruppdraget bl.a. 
vara att implementera de nya kursplanerna som börjar gälla höstterminen 2022. 
Lärarassistenter och elevassistenter är fördelade på de olika arbetslagen utifrån 
behov. Fritidsverksamheten bemannas av samma elevassistenter som arbetar 
inom skolverksamheten. 

Kompetensen hos medarbetarna är varierad utifrån ålder och tidigare erfarenhet 
men bedöms som god. Även antalet medarbetare bedöms som rimligt utifrån 
verksamhetens behov. Den organisation som introducerades föregående läsår 
fick positiva resultat i utvärderingen och endast små justeringar när det gäller 
arbetslagsledare genomfördes inför läsårsstart. Verksamheten har under ett 
antal år haft relativt hög personalomsättning och även höga sjuktal. Innan 
pandemin kom sänktes sjuktalen men dessa ökade igen under pandemin. 
Skolledning arbetar aktivt med att följa upp sjukfrånvaro tillsammans med 
medarbetare som har hög frånvaro men också tillsammans med förvaltning för 
att identifiera åtgärder på verksamhetsnivå. Vid läsårets inledning var inte alla 
tjänster tillsatta och några av våra nyanställda lärare började i samband med 
skolstarten. 

   

Lokaler 

Verksamheten är förlagd i lokaler utspridda över hela Kumlaby skola och även i 
lokaler utanför skolans område, på Willéngatan. Lokalerna är i nuläget 
dimensionerade för att platsmässigt rymma antalet elever på grundsärskolan, 
men de är inte optimalt utformade sett till elevgruppens behov. Vi har under de 
senaste åren sett en ökning av elever som har stora behov och som kräver andra 
lokaler än tidigare. Detta gör att lokalerna upplevs trånga och grupperna stora. 
Mer om lokaler finns beskrivet på förvaltningsnivå.   

 

Grundsärskolans vision  

Vi arbetar utifrån en gemensam vision som lyder:  

“Med kunskap i fokus vill vi på Kumlaby grundsärskola främja våra elevers 
utveckling genom lust att lära. Vi anser att delaktighet, trygghet och respekt ligger 
till grund för att våra elever ska kunna se, förstå och känna motivation för att 
utveckla sitt eget lärande.”  

  

Resultat  

Övergripande mål för grundsärskolan läsåret 2020/2021 
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Undervisningen i hela grundsärskolan ska utvecklas och elevernas 
kunskapsutveckling ska därmed öka.   

Identifierade utvecklingsområden läsåret 2020/2021 

 Fortsätta utveckla en organisation som främjar delaktighet och ansvar. 
 Utveckla informations-och kommunikationskanalerna inom 

verksamheten i syfte att öka känslan av delaktighet. 
 Fortsätta utveckla en lärmiljö som stimulerar elevernas lärande. 

 

Inom varje utvecklingsområde sattes ett antal mål. Mål och resultat redovisas 
nedan. 

Organisation, delaktighet och ansvar  

Mål Resultat 
Upplevelsen av att 
organisationen är tydlig har vid 
läsårets slut ökat till 90% (förut 
82,4%)  

 

I utvärderingen som genomfördes i slutet av 
läsåret där medarbetarna genomförde en 
enkät svarade 94,4% att de upplevde att 
organisationen är tydlig. (tot 36 svar) 

Över 80% av medarbetarna 
upplever sig delaktiga i 
organisationen vid utvärderinge
n i slutet av läsåret.  

 

I samma enkät ställdes frågan om 
medarbetarna upplever sig delaktiga i 
organisationen och där svarade 50% ja och 
41,7% delvis. 

Vi har en dokumentationsmall 
för kvalitetsarbetet som 
används vid alla 
resultatkonferenser.  

 

Den dokumentationsmall gällande SKA-
arbetet som togs fram inför läsåret användes 
av alla arbetslag vid alla 
resultatkonferenser. Däremot användes den 
inte av EHT eller skolledning. 

Vi har beskrivit verksamhetens 
olika roller och 
har beskrivningarna samlade på 
en plats som är tillgängliga för 
alla medarbetare.  

 

Verksamhetens olika roller och vad som 
ingår i respektive uppdrag finns samlat i 
grundsärskolans team och är tillgängligt för 
alla medarbetare inom organisationen. 
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Informations- och kommunikationskanaler  

Mål Resultat 
Vi har ett fungerande och säkert 
sätt att dokumentera 
information som rör det dagliga 
arbetet med eleverna  

Vid läsårets slut har alla medarbetare 
tillgång till vår sekretessmapp, S-mappen. 
Vissa arbetslag använder den mer och andra 
inte alls. Arbetet introducerades i samband 
med APT under höstterminen men det tog 
lite tid innan alla hade behörighet och hade 
möjlighet att använda mappen. Resultatet 
blir därför att vi har ett säkert sätt att 
dokumentera information som rör elevernas 
dagliga arbete men det är inte fungerande i 
dagsläget 

Vi förmedlar information som 
rör verksamheten på ett sätt 
som upplevs som effektivt och 
hanterbart för alla medarbetare 

I utvärderingen vid läsårets slut ställdes 
frågan jag upplever att jag får den 
information jag behöver för att utföra mitt 
arbete. Svarsalternativet är 1-4 där 1 är inte 
alls och 4 är absolut. 31 av 36 medarbetare 
svarar 3-4. Frågan jag upplever att 
kommunikationen mellan organisationens 
alla delar fungerar väl ställdes också i 
samma utvärdering. Där svarade 29 av 36 3-
4. Detta kan tolkas som att vi förmedlar 
information som rör verksamheten på ett 
sätt som upplevs effektivt och hanterbart. 
Under ledningsteamets utvärdering i 
samband med läsårets identifieras dock 
kommunikation mellan olika delar av 
verksamheten, ex skola-fritids som ett 
utvecklingsområde. 

Lärmiljö  

Mål Resultat 
I enkäten ”Frågor om skolan” 
som eleverna svarar på inför 
utvecklingssamtalet hamnar 
elevernas svar i den övre halvan 
av skalan för frågan “Kan du 
arbeta i lugn och ro”   

Målet “Kan du arbeta i lugn och ro” är 
uppnått. Medelvärdena för samtliga frågor i 
enkäten är höga om man slår samman 
svaren från alla elever. Ingen av frågorna får 
ett medelvärde som understiger 7 av 10. Det 
område som ligger lägst är upplevd arbetsro, 
med ett medelvärde på 7,6. På individnivå 
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 framkommer att det är några elever som 
drar ner medelvärdet med mycket låga 
skattningar. Två elever upplever att de 
aldrig kan arbeta i lugn och ro i klassrummet 
och fyra elever upplever arbetsro mer sällan. 

Vid läsårets slut har betygsnivån 
hos de elever som begär betyg 
ökat jämfört med året innan. 

Betygsnivån har ökat med 0,3 betygssteg 
vilket gör att målet är uppfyllt.  

Inom området digital lärmiljö 
har vi identifierat och prioriterat 
ett antal utvecklingsområden 
utifrån verktygen LIKA ledning 
och LIKA lärare. 
Utvecklingsområden och 
planerade aktiviteter ska ha 
dokumenterats i en 
digitaliseringsplan vid läsårets 
slut.   

Under höstterminen identifierades 
utvecklingsområden men 
digitaliseringsplanen har inte blivit 
uppdaterad vid läsårets slut. 

 

Arbetet kring ”De sju frågorna” 
har blivit mer synligt i skolans 
lokaler.  

 

I utvärderingsenkäten vid läsårets slut låg 
30 av 36 svar på den övre halva av skalan 
och personalen upplever att arbetet med de 
sju frågorna är synligt i skolans lokaler. På 
frågan om de arbetar aktivt med lärmiljöns 
betydelse för elevernas utveckling varade 33 
av 36 på den övre halvan. 

 

 

Sammanfattande analys av läsårets 
arbete (2020/2021)  

Vid läsårsstarten hade vi goda förutsättningar att arbeta med organisationen och 
dess tydlighet och struktur.  Vi hade all personal på plats och justerade tidigare 
års organisation genom att introducera nuvarande organisation med flera mindre 
arbetslag. Syftet var att skapa en tydligare organisation och att få ett bättre 
informationsflöde i organisationens alla delar. Målet var att öka känslan av 
delaktighet hos medarbetarna. Eftersom alla arbetslag leds av en 
arbetslagsledare blev vi fler medlemmar i ledningsteamet. Det fick till följd att 
ledningsteamets möten mer fick karaktären av informationsmöten på bekostnad 
av organisationens utvecklingsarbete. I några arbetslag var det flera nya 
medarbetare och därför saknade vi arbetslagsledare i några arbetslag vilket 
gjorde att information lätt missades. Detta försökte vi lösa med att 
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arbetslagsledarna för fritids förmedlade informationen från ledningsteamet till 
skolans arbetslag. 

 

I början på läsåret lade vi också tid på att gå igenom rutiner och strukturer på 
arbetsplatsträffar där all personal var samlad. Tidigt under höstterminen 
introducerades också ett förtydligande gällande det systematiska kvalitetsarbetet 
(SKA)1 i verksamheten. Bland annat arbetade vi med SKA-hjulet i alla 
organisationens delar och det nya dokument som tagits fram som stöd för 
dokumentation av kvalitetsarbetet introducerades. Under ledningsteamets 
träffar arbetade vi med vårt SKA-dokument och vi införde analysveckor, en på 
höstterminen och en på vårterminen, där alla arbetslag ser över sina uppsatta 
mål och reviderar dessa samt sätter upp nya vid behov. Under analysveckan har 
lärarna resultatkonferenser där fokus ligger på utvärdering och reflektion kring 
den egna undervisningen.  

 

De delar i analysveckan där det fungerat bäst har lärarnas resultatkonferens och 
arbetslagens SKA-arbete, där alla arbetslag använt SKA-dokumentet. 
Elevhälsoteamet och skolledning har varit mindre bra på att följa upp arbetet 
utifrån dokumentet. Analys och uppföljning genomförts i både elevhälsoteam och 
skolledning men arbetet har inte dokumenterats på ett önskvärt sätt. En 
förklaring kan vara att elevhälsoteamet har letts av tre olika personer under året 
samt att biträdande rektor saknades under ett halvår. Andra saker prioriterades 
på bekostnad av systematisk uppföljning.  

 

Det uppstod en situation tidigt under höstterminen som ur ett 
arbetsmiljöperspektiv löstes genom en organisationsförändring där dåvarande 
biträdande rektor återgick som lärare i ett av arbetslagen. Det medförde att 
rektor fick ett ensamt ansvar för hela organisationen. Denna förändring, 
tillsammans med pandemin, påverkade rektors tillgänglighet för verksamheten. 
Prioritet låg på att lösa den dagliga verksamheten och att stötta där det behövdes 
som mest. Trots den uppkomna situationen bestämde ledningsteamet tidigt 
under året att behålla fokus på SKA-arbetet och att hålla i det. I utvärderingen vid 
läsårets slut framgår det att medarbetarna upplevt SKA-arbetet som ett stöd i det 
dagliga arbetet vilket kan tolkas som att ledningsteamet gjorde rätt prioritering. 
Även känslan av delaktighet har ökat hos medarbetarna vilket vi ser som ett 
resultat av SKA-arbetet. Vid ledningsteamets utvärdering framkom det att 
dokumentationsverktyget för SKA-arbetet behöver ses över och utvecklas vidare. 
I utvärderingen framkommer det också att medarbetarna upplever 
organisationen som tydlig och att de i hög grad känner sig delaktiga i 
organisationen.  
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Vi har under de senaste åren genomfört OSA-enkäter2 kontinuerligt. Resultatet på 
den OSA-enkät som genomfördes i oktober visar fortsatt att våra 
utvecklingsområden är återhämtning samt säkerhet och hälsa. Samma enkät 
visar att vi fortsatt är bra på att ge varandra stöd och att vår arbetsorganisation 
är bra. Vi har under arbetsplatsträffar (APT) följt upp resultaten på 
arbetslagsnivå utifrån respektive arbetslags identifierade behov. Vi ser att 
medarbetarna känner ett stöd från sina kollegor och chef, men att de upplever att 
det är svårt att få den återhämtning som behövs och att vi behöver skapa en ökad 
trygghet när man arbetar i elevgrupperna. Att skapa en trygg och säker miljö för 
både medarbetare och elever ser vi är ett viktigt utvecklingsområde. 

 

Under läsåret genomfördes två trygghetsenkäter samt en trygghetsvandring för 
eleverna som läser ämnen. Tanken inledningsvis var att även elever som läser 
ämnesområden skulle genomföra delar av både trygghetsenkät och 
trygghetsvandring med hjälp av samtalsmatta men så blev det inte. 
Trygghetsteamet hann inte med att introducera arbetet och upplevelsen var att 
verksamheten inte heller var redo. Däremot följde vi upp trygghetsarbetet under 
APT vid två tillfällen under läsåret. När trygghetsteamet analyserade resultatet 
av de trygghetsenkäter och den trygghetsvandring som genomfördes framkom 
det funderingar kring huruvida eleverna uppfattade frågorna på det sätt som 
trygghetsteamet avsåg. Det finns en misstanke om att resultatet är bättre än i 
realiteten, vilket skulle kunna förklaras av att enkät och vandring har varit 
otydlig, samt att introduktion av materialet och arbetssättet inte har givits till 
lärare i tillräcklig omfattning.     

 

I samband med vårterminens start introducerades kvalitet i undervisningen som 
ett arbetsområde i lärargruppen. Under hela terminen arbetade vi med att 
beskriva nuläge, identifiera problemområden, skriva mål och försöka hitta 
aktiviteter för att nå dessa. Vi behandlade bland annat områdena pedagogiska 
planeringar, övergångar, elevers progression samt hur vi arbetar mot elevers mål 
och måluppfyllelse. Vi konstaterade i lärargruppen att ett område som kvalitét i 
undervisningen behöver finnas med som ett utvecklingsområde under flera år för 
att säkerställa att vi arbetar på ett optimalt sätt där elevers kunskapsutveckling 
står i fokus. Vi ser att vi idag har en tendens att tappa i samband med exempelvis 
lärarbyte. Vi har ett behov av att ta fram ett dokumentationsverktyg som gör att 
vi samlar rätt information kring elevernas kunskapsutveckling och att vi hittar ett 
arbetssätt som hjälper oss i arbetet.  

En sak som vi inte arbetat med under året är elevernas resultat kopplat till 
jämställdhet. När skolledning har fört diskussion kring området kan vi inte se att 
det finns kopplingar till varken jämställdhet eller sociala faktorer. Däremot kan vi 
inte med säkerhet säga att så är fallet och vi ser därför att vi behöver utveckla ett 
arbetssätt som gör att vi med säkerhet kan visa om det finns en koppling eller 
inte. Vår bedömning är att det  är mer troligt att elevernas grad av intellektuell 
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funktionsnedsättning eller undervisningens kvalitét som gör skillnad för 
grundsärskolans målgrupp kopplat till elevernas resultat. Dock ska sägas att hur 
vi bemöter pojkar och flickor är ett område som behöver sättas i större fokus för 
att öka medvetenheten hos medarbetarna.  

 

Varje läsår genomför skolledning tillsammans med representanter från 
verksamheten en bedömning av grundsärskolan kvalitét. Resultatet visar på en 
spretighet utifrån att det ser olika ut i olika klassrum och blir därför väldigt 
personbundet. Detta tyder på att vi behöver se över likvärdigheten i 
verksamheten och skapa förutsättningar för kollegialt lärande men även skapa 
strukturer för att öka likvärdigheten. Delar av matrisen upplevs som otydlig 
vilket gör att fokus under diskussionen i samband med bedömningen hamnar på 
fel område. För att matrisen ska vara ett stöd i arbetet behöver den revideras.  

 

Sammanfattningsvis är vår analys att utvecklingsområdet gällande att utveckla 
en tydlig organisation där medarbetarna känner sig delaktiga går åt rätt håll. Att 
dela organisationen i flera arbetslag med varsin arbetslagsledare har varit 
gynnsamt men behöver fortsätta att utvecklas. Likaså arbetet med lärmiljö och 
att sätta undervisningens kvalitet i centrum. Det visar arbetet som genomfördes i 
lärargruppen under vårterminen och som beskrivs ovan. Det sätts därför upp 
som ett prioriterade områden inför läsåret 2021/2022.  

 

 

Mål för läsåret 21/22 

Utifrån gjord analys ser vi tre prioriterade målområden, organisation, lärmiljö 
och kvalitét i undervisningen. 

Organisation 

Mål 

 Vid läsårets slut svarar 75% av medarbetarna att de känner sig delaktiga i 
skolans organisation 

 Vid läsårets slut svarar fler än 11,1 %, stämmer helt och hållet på frågan ” 
Elevhälsans arbete har varit ett stöd för mig i mitt arbete”. 

 Vid årets OSA-enkät har resultatet gällande områdena återhämtning samt 
säkerhet och hälsa ökat. 
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 Vid läsårets slut har vi reviderat digitaliseringsplanen utifrån de 
identifierade behov som framkommit vid genomförandet av LIKA ledning 
och LIKA lärare.  

 

Lärmiljö 

Mål  

 Vid läsårets slut har medelvärdet på frågan upplevd arbetsro i elevernas 
trygghetsenkät ökat jämfört med föregående år. 

 Vi känner till om det förekommer skillnader i jämställdhet i vår 
verksamhet. 

 Alla medarbetare har en grundläggande kompetens inom områden som 
krävs för att utföra arbetet, exempelvis inom intellektuell 
funktionsnedsättning, bemötande och alternativ och kompletterande 
kommunikation. 

 

Kvalitet i undervisningen 

Mål 

 Vid höstterminens slut ska samtliga lärare ha dokumenterat i mallen 
”Kunskapsuppföljning dokumentation” som elevhälsoteamet har tagit 
fram i syfte att lyfta ut och belysa några områden som är av betydelse för 
elevens utveckling, lärande och hälsa. 

 Vid höstterminens slut ska Kunskapsuppföljning ha genomförts för 
samtliga elever. Kunskapsuppföljningar ska ha genomförts klassvis, med 
deltagande av klasslärare, skolledning och delar av EHT.  

 Vid höstterminens slut har matrisen för bedömning av verksamhetens 
kvalitet reviderats.   

 

 

Planerade aktiviteter 

 

Organisation 
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 Skolutvecklingsgruppen sammanställer alla aktiviteter som vi genomför i 
ett årshjul för verksamheten. Årshjulet implementeras sedan i 
verksamheten via arbetslagsledarna i ledningsteamet. 

 Vid fyra tillfällen under läsåret erbjuds nyanställda en introduktion på 3 
timmar som innehåller utbildning och information. Som ny medarbetare 
deltar man vid ett tillfälle. Introduktionen leds av delar av EHT och 
skolledning.  

 Vi inför EHT-tisdag under höstterminen. Det innebär att alla professioner 
i EHT finns tillgängliga för alla arbetslag under en tisdagsplanering i 
månaden. Arbetslagens behov styr vilka professioner som deltar. Vi 
prioriterar och riktar också insatser under perioder till arbetslag som har 
behov av det utöver EHT-tisdag.  

 Rektor arbetar med respektive arbetslag under planeringstid utifrån OSA-
enkätens resultat gällande återhämtning samt säkerhet och hälsa. KIA3 
samt framåtsyftande planer används i arbetet. Arbetet följs upp 
kontinuerligt och ny OSA-enkät genomförs under vårterminen.  

 Under höstterminen genomför vi LIKA-ledning och LIKA-lärare.  
 Elevhälsan erbjuder utbildningsinsatser kontinuerligt under stängdagar 

utifrån behov som medarbetarna uttrycker vid ex medarbetarsamtal. 
Dessa insatser prioriteras i skolutvecklingsgrupp och EHT utifrån behov 
och vad som är möjligt att erbjuda.  

 

Lärmiljö 

 Trygghetsteamet tar fram en digital enkät gällande trygghet och studiero 
som ersätter den pappersenkät som finns idag.  

 Klasslärare med stöd av trygghetsteamet genomför samtal med eleverna 
inför att de ska fylla i trygghetsenkäten i syfte att tydliggöra frågor och 
begrepp så att resultatet blir mer tillförlitligt. 

 Vi lyfter och belyser jämställdhetsfrågor vid ett APT under HT.  
 Vi genomför kompetensutvecklingsinsatser utifrån identifierade behov i 

verksamheten. 

 

 

Kvalitet i undervisningen 

 Skolutvecklingsgruppen ser över den mall för SKA-hjulet som finns och 
reviderar den utifrån föregående läsårs utvärdering. När 
skolutvecklingsgruppen gjort det implementeras den i verksamheten via 
arbetslagsledarna i ledningsteamet. 

 Vi startar ett arbete som vi kallar för kunskapsuppföljning. Elevhälsan tar 
fram ett material som alla lärare använder för att sammanställa varje 
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elevs skolsituation. Områden som berörs är elevens IUP, utveckling mot 
utbildningens mål, förutsättningar för lärande, anpassningar och särskilt 
stöd, språk och kommunikation samt trygghet och studiero. I arbetet 
ingår även att ha en uppföljningskonferens kring varje elev där 
klasslärare, delar av EHT och skolledning deltar.  

 Skolutvecklingsgruppen arbetar under HT med att revidera den mall som 
finns för bedömning av verksamhetens kvalitet så att den anpassas 
utifrån verksamhetens behov.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


