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Organisation och Förutsättningar  

Malmens skola är en kommunal grundskola som är centralt belägen i Kumla. En stor andel 
av eleverna på Malmen har flerspråkig kompetens. Majoriteten av eleverna bor i skolans 
upptagningsområde.    
 
Skolan har en rymlig skolgård med lekplats, fotbollsplan, gagabollsrink, basketplan och en 
grusgrop belägen i en liten skogsdunge. Skolgården ger möjlighet till lek, rörelse, friluftsliv, 
utomhuspedagogik, naturstudier och skapande verksamhet i skolans närhet. På skolan går 
ca 150 elever från förskoleklass upp till åk 6. På skolan arbetar 26 personal i form av lärare, 
fritidspedagoger, specialpedagog, elevstödjare, resurspersonal samt administratör.  
Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola upp till åk 6, fritidshemmen Räven och 
Vargen. Skolan har ett skolbibliotek och en skolbibliotekarie som utgår från 
kommunbiblioteket.    
 
En gemensam värdegrund/ förhållningssätt för elever och vuxna på skolan är en 
förutsättning för att elevernas utveckling ska bli så bra som möjligt.  
Skolan har tillgång till elevhälsan som hör till Västra skolområdet i Kumla. Elevhälsans 
kompetens består av rektor, specialpedagog, kurator, skolnärvarocoach, skolsköterska, 
elevstödjare, logoped och skolpsykolog.   
  
På Malmens skola står varje elevs kunskapsutveckling i alla ämnen i fokus. Vi utgår från att 
alla elever vill och kan utvecklas, men med olika förutsättningar och behov.   
Ingen i skolan ska utsättas för någon form av diskriminering, all form av intolerans måste 
bemötas med kunskap, samtal och olika aktiva insatser. Skolan har ett väl fungerande 
trygghetsarbete som arbetar aktivt med alla former av diskriminering. Arbetet leds av 
skolans trygghetsteam bestående av lärare och kurator.  
  
Kunskap genom trygghet och glädje är våra ledord. Vi har tydlig struktur och högt ställda 
förväntningar på våra elever så att de ges möjlighet att hela tiden nå nya kunskapsmål. 
Ett sätt att nå hög måluppfyllelse är att i samarbete mellan skola och hem arbeta för att 
eleverna känner trygghet, trivsel och lust till lärande och det arbetar vi aktivt med från 
förskoleklass till årskurs 6.  
  
 
Verksamhetsidé – vision  
På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Vi tar avstånd från 
alla typer av våld, mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Fokus ligger på 
elevens känsla. Vi arbetar aktivt för att alla elever och personal ska känna sig trygga och 
bemöta varandra med respekt. Detta ska leda till ett gott samarbetsklimat på skolan som 
ska ge alla barn/elever en trygg och lugn studiemiljö. Alla elever har rätt till arbetsro efter 
sina behov.   
  
Det innebär att:   
  

• Vi möter varandra med respekt och vänlighet   
• Vi motverkar all form av kränkande behandling och mobbning   
• Vi arbetar för att alla elever går ut med minst godkända betyg och erbjuder  
            goda möjligheter till ett praktiskt/estetiskt sätt att arbeta   
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Kunskap i fokus är verksamhetens grund. Det betyder att genom ett systematiskt 
kvalitetsarbete ska verksamheten utveckla en organisation som ständigt utvecklar sitt 
arbetssätt för att nå bättre resultat och skapa en trygg skolmiljö. ”På vilket sätt gynnar det 
här elevernas lärande” ska finnas med i alla processer som sker i Malmens organisation.  
Bedömning för lärande (BFL) ska genomsyra lärandeprocessen på skolan. Detta innebär att 
vi arbetar utifrån fem nyckelstrategier: 
 

- Tydliggöra kunskapsmål 
- Skapa synliga tecken på lärande 
- Återkoppling som utvecklar lärandet 
- Aktivera eleverna som resurser för varandra 
- Förmå eleverna att ta lärandet i egna händer  

 
I klassrum och på fritidshem ska undervisningen präglas av sammanhang och grunda sig 
på vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolan ska utveckla ett kollegialt lärande där 
samtal om undervisning, pedagogik och trygghet blir en naturlig del av verksamheten.  
Malmens skolas vision är att skolan i alla lägen ska genomsyras av trygghet och lustfyllt 
lärande. 
 
 

Resultat och Utvecklingsarbete 
 
Resultat kunskapsutveckling vt 2019 
I tabellen nedan visas kunskapsutveckling per årskurs, siffrorna är hämtade från 
bedömningar i december från InfoMentor.  
 

 
Blå: Eleverna når mer än godtagbara kunskaper. 
Grön: Eleverna har godtagbara kunskaper. 
Röd: Eleverna riskerar att inte uppfylla kunskapskraven. 

Andel behöriga till gymnasieskolan för åk 6 

76% av elever är behöriga till gymnasieskolan för åk 6, siffrorna är hämtade från 
bedömningar i december från InfoMentor.  

Åk 1-3 
För åk 1-3 visar den på att det är främst i ämnena svenska/svenska som andraspråk, 
matematik samt engelska, som flest elever riskerar att inte uppfylla kunskapskraven. 

 
Årskurs 

Andel blåa ämnen i % Andel gröna ämnen i % (blå + 
grön) 

Andel röda ämnen i % 

1 3,3 76,3 10,5 
2 7,7 79,2 7,7 
3 9,2 85,8 4,2 
4 18,9 87,2 2,2 
5 3,9 73,2 26,1 
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Resultatet visar att det är fler elever som förväntas ha mer än godtagbara kunskaper i dessa 
ämnen.  

Åk 4-6 

För åk 4-6 visar den på att det är främst i ämnena svenska/svenska som andraspråk, 
matematik, engelska samt delar av NO och SO ämnena som flest elever riskerar att inte 
uppfylla kunskapskraven.  
 

Mål för läsåret 2019-2020 

 Öka andelen blå och gröna markeringar i alla ämnen. 
 Öka elevernas trygghet och studiero på skolan.  

Hur vi arbetar för att nå målen 

Våra mötesformer ska ha ett tydligt upplägg och stående punkter på dagordningen ska 
finnas med fokus på elevers mående och kunskapsutveckling. Detta ska leda till kollegiala 
samtal som utvecklar samsynen på elevernas behov, vårt bemötande och 
undervisning/bedömning. Specialpedagog möter arbetslagen varannan vecka, för att stödja 
denna utveckling. 

Kurator och specialpedagog har startat en NPF-anpassning av alla klassrum.  Klassrum har 
målats om, nya möbler har köpts in för att tillgodose elevers olika behov. Klassrum kommer 
möbleras med bord i olika storlekar och nivåer, hårda och mjuka möbler, skärmväggar etc. 
Varje klassrum har också utrustats med en klassuppsättning av bildstöd.  De ska vara ett 
stöd för lärare att kunna organisera sina lektioner med introduktion, genomförande och en 
uppföljande avslutning. 

På skolan finns ett skolbibliotek, där en pedagog och skolbibliotekarien är ansvariga. Under 
våren kommer skolbibliotekarien tillsammans med lärarna i åk 5, arbeta för att öka och 
inspirera till mer läsning bland eleverna i åk 5. Lärarna ska tillsammans med 
skolbibliotekarien skapa lärandestunder i form av inspirerade högläsning med 
diskussionsunderlag.  

● Resultatavstämningar med summativ bedömningar görs 4 ggr/läsår.  

● Resultatkonferenser sker; v.42, v. 2, v. 12 samt under v. 23 och 24. Dessa sker 
tillsammans med rektor, arbetslag och specialpedagog/lärare med fokus på 
organisation, grupp- och individnivå. Resurser och insatser styrs utifrån behov 
(kunskapsutveckling och trygghet). Fokus på dem är att se var insatser och 
fördelning av resurser behöver göras för att nå högre måluppfyllelse.  
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● Tidiga utvecklingssamtal (september, januari) som utgår från elevernas resultat i 
juni och december.  

● Förstelärarna bedriver utvecklingsarbete kring kollegiala besök, ledarskap i 
klassrummet, likvärdig bedömning. 

● Skolpsykolog har träffat all personal varannan vecka i grupper om tre under hösten 
2019. Träffarna har utgått från boken ”Att bemöta problemskapande beteende i 
skolan”. En utveckling av detta arbete under våren 2020 är att skolpsykolog och 
logoped fortsätter möta lärarpersonalen varannan vecka. Utvecklingsarbetet handlar 
om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Utgångspunkter sker från boken 
”Stärk språket stärk lärandet”, lärarna kommer arbeta med olika övningar kopplat 
till boken.   

● Resursfördelning har korrigerats efter höstens resultat, förstärkning sker mot de 
årskurser som har störst behov.  

● Utveckla skolans flexenhet till att bli ett stöd till hela skolan.  

● Personalen på fritids har nya scheman från januari 2020.  

● Fram till sportlovet ska en lässatsning göras på hela skolan, eleverna ska ingå i olika 
läsgrupper. 

● Studiebesök på Källbrinks skolan. Källbrink arbetar aktivt med att anpassa skolans 
hela lärmiljö. Det handlar om den fysiska miljön, förhållningssätt och arbetssätt.  

● Rektor samt biträdande rektor genomför regelbundna klassrumsbesök, med fokus på 
undervisningens kvalitet. Se bilaga 1. Varje lärare får återkoppling och genom 
samtalet möjlighet att utvecklas vidare.  

● Skolans trygghetsteam träffas varje vecka. Trygghetsteamet består av kurator, 
biträdande rektor, 2 elevstödjare samt 1 fritidspersonal. Mötena ska handla om att 
arbeta förebyggande och främjande. En Malmen anda ska utvecklas där alla känner 
tillhörighet och trygghet.  Elevernas arbetsro är ett prioriterat område. Arbetsro och 
trygghet ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete och utvärderas under 
resultatkonferenserna.  

● Skolan är en övningsskola för studenter, vilket innebär ett samarbete med Örebro 
Universitet.  
 

Hur vi arbetar med trygghet och trivsel 
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● Alla elever ska känna till trygghetsplanen och dess innehåll. Lärarna ansvarar för att 
arbeta med den tillsammans med eleverna. 

● Trivselenkät genomförs i samtliga klasser inför 2 ggr/läsår.  

● Faddergrupper 

● Storsamlingar sker 1ggr/månaden 

● Schemalagda luncher kommer att införas efter sportlovet.  
 

● Rastaktiviteter sker varje dag, två fritidspersonal har ansvar.  
 

● Kurator har sitt kontor i trapphuset. 
 

● Eleverna i åk 4-6 turas om med inneraster  
 

● Eleverna har tillgång till ett aktivitetsrum med pingisbord, air hockey och biljard.  

● Trygghetsteam ansvarar för analys av trygghetsenkäter på organisationsnivå. 
Lärarna ansvarar för analys av trygghetsenkäter på individ och gruppnivå. Följer upp 
de elever som visa oro i någon form. Insatser initieras utifrån behov. 

● All personal använder alltid våra rutiner (finns i likabehandlingsplanen) vid 
misstanke om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  
 

 

Mål för Utvecklingsarbete fritidshem 2019-2020 

Utvecklingsarbete fritidshem 

 Använda InfoMentor bloggen varje vecka. 
 Elevernas tider på fritids sker via Infomentor. 
 Elevinflytande. 
 Alla fritidsavdelningar har planering onsdagar kl. 8.00-11.00.  
 Fritidsplaneringen har en tydlig dagordning. 
 SMARTA-målen används kontinuerligt på fritidsplaneringen. 
 Värdegrund och trygghet är ett fokusområde under läsåret. 
 Rastaktiviteten ska erbjuda styrda aktiviteter på lunchrasten.  
 2 pedagoger ska ansvara för rastverksamheten. 

Mål för utvecklingsarbete förskoleklass 2019-2020 
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Föregående läsår blev förskoleklass obligatorisk, det innebär att barn som är bosatta i 
Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.  

Utvecklingsarbete förskoleklass 

 Bornholmsmodellen används. 
 Matematikarbetet som startades föregående läsår fortsätter.  
 Använda skolverkets kartläggningsmaterial material Hitta språket och Hitta 

matematiken.   
 Fritidspedagogens kompetens ska nyttjas.  
 Fortsätta utveckla användningen av InfoMentor. 

 

Elevhälsans arbete 2019-2020 

Elevhälsoarbetet startar i klassrummet och i det dagliga arbetet med eleverna. 

● Steg 1: Elevärenden diskuteras med arbetslaget på veckokonferenserna, på 

dagordning finns elevhälsa som punkt. Extra anpassningar, resurser etc 

diskuteras. Arbeta med eleven utifrån det som diskuteras, extra anpassningar 

ska dokumenteras i InfoMentor.  

   

● Steg 2: Elevärenden lyfts till specialpedagog. Fortsätt ev. med extra 

anpassningar. Kontakta elevens vårdnadshavare. 

 

● Steg 3: Specialpedagog lyfter upp elevärenden på EHT. Här behövs ett 

medgivande från elevens vårdnadshavare, medgivande dokumenteras på en 

tjänsteanteckning. Mentorer/fritidspersonal kan medverka vid komplexa 

ärenden. Rektor fattar beslut och bjuder in. 

 

● Steg 4: Specialpedagog återkopplar till berörda mentorer/personal från EHT:n, 

om hur det fortsatta arbetet kommer att ske kring eleven.  
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Varje mentor och fritidsavdelningarna träffar elevhälsoteamet för konsultation efter 

behov. Här behövs också ett medgivande från elevens vårdnadshavare, elever kan 

också lyftas upp anonymt.   

EHT sker varannan vecka, då träffas rektor, specialpedagog/speciallärare, kurator, 

skolsköterska och skolpsykolog. EHT ska arbeta för att vara förebyggande och 

främjande, ärenden som lyfts upp har individ-, grupp- och organisationsperspektiv. 

Efter EHT möter elevhälsoteamet varje arbetslag för att återkoppla och hur arbetet ska 

fortsätta framåt.  

Vid behov bjuds vårdnadshavarna in till en elevkonferens. Det är värdefullt/viktigt att 

ta del av vårdnadshavarnas synpunkter då de känner sitt barn bäst. I arbetet runt en 

elev är det till fördel med gott samarbete mellan skola och hem. Rektor fattar beslut 

om elevkonferenser och bjuder in vårdnadshavare och den kompetens (profession) 

som behöver vara med.  

 
 

Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet på 
Malmens skola 2019-2020 

På Malmens skola har vi valt att löpande under skolåret: 

● fokusera på skolans uppdrag gällande undervisning, trygghet och studiero 

● följa elevernas utveckling utifrån uppdraget samt mot de mål och nyckeltal 
som vi har satt upp 

● arbeta med att utveckla verksamheten och undervisningen 

● arbeta med stöd för varje elevs bästa möjliga utveckling 

Vi har skapat en struktur och rutiner för vårt löpande arbete. Under läsåret tar vi 
därför fram resultat och prognoser vid olika tillfällen för analys och utifrån det göra 
förbättringar av verksamheten.  
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Vi har valt att dokumentera elevernas utveckling i och genomföra skolans 
systematiska kvalitetsarbete med stöd av systemet InfoMentor. 
 
 

Höstterminen 2019 
 

Augusti 
 

Mål för det nya läsåret  
Skolans ledningsgrupp studerar: 
- Utfall från föregående läsår  
- Summeringen av personalens läsårsutvärdering från juni månad. 
 

Mål sätts upp för det nya läsåret. Målen stäms och förankras med personalen inför 
läsårsstart.   Nyckeltal, resultat/mål och de rapporter som används för uppföljning, 
analys och resultatstyrning.  
 
Ansvarig: Rektor    

Pedagogisk planering  
Pedagogisk planering läggs in i InfoMentor utifrån skolans uppdrag i läroplanen och 
efter samråd med eleverna. 
 
Klart: Vecka 35, därefter löpande  
Ansvarig: Respektive lärare 
 
Formativ bedömning 
Lärarna jobbar kontinuerligt med löpande formativ bedömning tillsammans med 
eleverna under skoldagarna. Bedömningarna dokumenteras i InfoMentor – inte varje 
dag eller vecka men löpande. Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven noteras 
löpande i InfoMentor.  
 
Detta omfattar även löpande bedömning av elevernas sociala utveckling och målen 
under ”Övrigt” i InfoMentor. Löpande för att vi ska kunna komma ihåg detaljer och ha 
underlag för utvecklingssamtalen samt terminsutvärderingen i januari. 
 
Klart: löpande. OBS: Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven bedöms med 
funktionen för det i InfoMentor första gången: 
- senast vecka 41 höstterminen 
- senast vecka 11 vårterminen 
Ansvarig: Respektive lärare 
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Klassrumsbesök   
Klassrumsbesök och lektionsobservationer med påföljande didaktiska samtal med 
respektive lärare startar. Fokus: Undervisningens kvalitet. Se bilaga 1.  
Två besök per vecka. Följande underlag används under de didaktiska samtalen: 
 

A. Observationsschema från föregående lektionsbesök 
B. Protokoll från pedagogiskt samtal i samband med det   

 
Klart: Löpande under hela läsåret 2019-2020 
Ansvarig: Rektor och biträdande rektor 
 
Kunskapstester 
Åk 1: Skolverkets bedömningsstöd 
 
Fritidshem och förskoleklass 
Fritidspedagogerna gör höstens SMARTA-mål. 
Förskoleklass gör höstens SMARTA-mål. 
Klart: Vecka 35 sedan löpande. 
Ansvarig: Fritidspedagoger och förskollärare. 
 

Värdegrund 
Eget värdegrundsarbete i klasserna/ordningsregler med eleverna 
Rastaktiviteter 
Värdegrundsarbete från Trygghetsteam 

 
September 
 
Föräldramöte 12/9 
Föräldramöten genomförs för alla klasser. Årets tema är skolnärvaro, 
skolnärvarocoacher medverkar på föräldramötet och har en genomgång av rutiner 
och information. Alla lärare går igenom hur kunskapskraven och betygssystemet 
fungerar. Visar också hur arbetet i InfoMentor sker. Likabehandlingsplanen 
presenteras.   
Klart: 12 september 
Ansvarig: Rektor, biträdande rektor, skolnärvarocoach, lärare, fritidspersonal, 
förskollärare.  
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Utvecklingssamtal 
Tidiga framåtsyftande utvecklingssamtal med alla elever startar under september. De 
baseras på föregående termins skriftliga omdömen.  
Följande underlag, rapporter och nyckeltal används inför och under 
utvecklingssamtalen: 

A. Översikt alla ämnen för eleven föregående termin 

B. Bedömningar av kunskapskrav per ämne i de ämnen som läraren/eleven 
måste/vill gå igenom  

C. Föregående IUP/protokoll från föregående utvecklingssamtal 
D. Självvärderingar efter olika teman/projekt i pedagogisk planering. 

Klart: Senast under första veckan i oktober (v. 40).  
Ansvarig: Respektive lärare 
 

Kunskapstester 
Åk 5: Förstå och använda tal prov 4(36-37)  

Värdegrund 
Föräldramöte 
Fadderverksamheten startar, se kalendarium 
Diskrimineringsgrund- Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Värdegrundsarbete från trygghetsteamet 
Rastaktiviteter 
Trygghetsenkäter  

 
Oktober/November 
 
Resultatkonferenser för förbättring och utveckling 
Utifrån resultaten hittills på terminen så finns nu prognoser för elevernas utveckling. 
Rektor för samtal med respektive arbetslag om hur verksamheten ska anpassas under 
den kommande delen av terminen och läsåret. 
Frågeställningar:  
1. Hur många och vilka elever behöver stöd för att nå kunskapskraven?  
2. Hur många och vilka elever behöver stöd för att utvecklas vidare?  
3. Hur ska vi hjälpa dessa elever utifrån den ram vi har med resursfördelning?  
4. Hur går arbetet kring vår värdegrund och trygghet? 
 
Fritidshem och förskoleklass utvärderar sina SMARTA-mål enligt mallen, (som finns 
framtagen). Trygghetsteam analyserar trivselenkäterna som är sammanställda av 
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respektive lärare/förskolelärare.  
 
Följande underlag, rapporter och nyckeltal används – tas fram:  
Ansvarig: Respektive lärare, fritidspedagog och förskollärare 
 

A. Antal elever som riskerar att inte nå kunskapskraven per klass och årskurs 
B. Klassöversikt – alla elever och alla ämnen. 
C. Trygghet och studiero 

 
Klart: Senast torsdag vecka 42 
Ansvarig: Rektor, biträdande rektor, lärare, specialpedagog, kurator, fritidspersonal, 
förskollärare 
 
Medarbetarsamtal 
Följande underlag, rapporter och nyckeltal används under medarbetarsamtalen: 
 

A. Respektive lärares pedagogiska planeringar och arbetssätt. 
B. Respektive lärares löpande formativa bedömningar. 
C. Protokoll från pedagogiskt samtal i samband med de senaste lektionsbesöken. 

 
Klart: Löpande 
Ansvarig: Rektor, biträdande rektor 
 
 
Kunskapstester 
Åk 5: DLS Svenska 
 
Värdegrund 
FN-tema (24/10) Alla barns lika värde – arbete sker i alla klasser 
Storsamling åk 1-3 ansvarar 
Diskrimineringsgrund- Sexuell läggning 
Halloweentema- Fadderverksamhet (se kalendarium) 
Värdegrundsarbete från trygghetsteam 
Rastaktiviteter 
Läslov 
 
 
 

November/December 

Skriftliga omdömen och Betyg 
Skriftliga omdömen. Den löpande summativa och formativa bedömningen ses över 
för eventuell redigering. Allt för att göra klart inför betygssättningen och 
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vårterminens tidiga utvecklingssamtal. Betyg sätts.  
 
Klart: vecka 50.  
Ansvarig: Respektive lärare 

Förberedelser inför resultatkonferenser i januari 
Förberedelser inför januari månads terminsutvärdering och metodutveckling 
Följande underlag, rapporter och nyckeltal tas fram: 

A. Antal elever som riskerar att inte nå kunskapskraven per klass och årskurs 
(lärare) 

B. Klassöversikt – alla elever och alla ämnen (lärare). 
C. Vilka X kunskapskrav per ämne behöver flest elever mer stöd kring (rektor). 
D. Analys av åtgärdsprogram (specialpedagoger/speciallärare). 
E. Pedagogiska planeringar (lärare) 
F. Betyg (lärare) 

 
Klart: Vecka 51 
Ansvarig: Rektor, lärare, specialpedagog       
 
Kunskapstester 
 
Åk 6: Nationella prov V.45-50 muntliga prov svenska, matematik och engelska.  

 
Vårterminen 2020 

 
Januari 

 
Resultatkonferenser för förbättring och utveckling 7 januari 2020 - 
Terminsutvärdering och metodutveckling 
Terminsutvärdering med analys av höstens resultat utgör grunden för utveckling och 
planering som respektive lärare och arbetslag gör för rapportering till rektor. Det görs 
tisdagen den 7/1-2020. 
Rektor deltar i respektive arbetslags summeringsmöte (resultatkonferens) 7/1. 
 
 Frågeställning övergripande: Varför fick eleverna de resultat som de fick när vi tänkte 
som vitänkte och gjorde som vi gjorde? Hur ska vi utifrån det förbättra 
undervisningen för att ge bättre stöd för elevernas lärande?  
Frågeställningar för övrigt:  
1. Hur många och vilka elever behöver stöd för att nå kunskapskraven?  
2. Hur många och vilka elever behöver stöd för att utvecklas vidare?  
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3. Vilka kunskapskrav behöver de hjälp med? Hur ska vi göra det?  
4. Analys av åtgärdsprogram gjorda under höstterminen: Vilka åtgärdsprogram 
   avslutades och varför? Vilka åtgärdsprogram ledde till ett nytt och varför? 
5. Hur går arbetet kring vår värdegrund och trygghet? Vad behöver vi fokusera på 
under vårterminen? 
 
Underlag är de rapporter och nyckeltal som tagits fram under V51 inklusive rapporten 
”Vilka X kunskapskrav per ämne behöver flest elever mer stöd kring” samt elevernas 
resultat i form av: omdömen, inlämnade arbeten, provresultat, etc. Dessutom: Lärarnas 
anteckningar om observationer de har gjort i klassrummet, lärarnas pedagogiska 
planeringar med mera. 
 
 
Klart: Vecka 2 
Ansvarig: Rektor 
 

Kunskapstester 
Åk 5: Förnyade tester DLS v.3 
 
Värdegrund 
Eget värdegrundsarbete i klasserna/ordningsregler med eleverna 
Utedag/Friluftsdag 
Rastaktiviteter 
Värdegrundsarbete från trygghetsteam 
Trygghetsenkäter 
 
 

Januari/Februari 
 
Utvecklingssamtal 
Tidiga framåtsyftande utvecklingssamtal med alla elever startar under januari. De 
baseras på föregående termins skriftliga omdömen.  

A. Översikt alla ämnen för eleven föregående termin 

B. Bedömningar av kunskapskrav per ämne i de ämnen som läraren/eleven 
måste/vill gå igenom 

C. Föregående IUP/protokoll från föregående utvecklingssamtal 
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D. Översikt social utveckling  

E. Självvärderingar efter olika teman/projekt i pedagogisk planering. 

Klart: Senast vecka 9 
Ansvarig: Respektive lärare 

Kunskapstester 
Åk 6: Nationella prov svenska 3/2, 5/2.  
Åk 2: DLS samt skolverkets bedömningsstöd fortsättning, senast v.18.  

Värdegrund 
Stark och snäll vecka 
Alla hjärtans dag tema- fadderverksamhet, se kalendarium 
Rastaktiviteter 
Sportlov 
Värdegrundsarbete från trygghetsteam 

 
 
Mars/April 
 
Resultatkonferens för förbättring Mars – Vårtermin 
Utifrån resultaten hittills på terminen så finns nu prognoser för elevernas utveckling. 
Rektor för samtal med respektive arbetslag om hur verksamheten ska anpassas under 
den sista delen av läsåret. 
 
Frågeställningar:  
1. Hur många och vilka elever behöver stöd för att nå kunskapskraven?  
2. Hur många och vilka elever behöver stöd för att utvecklas vidare?  
3. Hur ska vi hjälpa dessa elever?  
4. Hur går arbetet kring vår värdegrund? 
 
Följande rapporter och nyckeltal används – tas fram:  
Ansvarig: Respektive lärare 
 

A. Antal elever som riskerar att inte nå kunskapskraven per klass och årskurs 

B. Klassöversikt – alla elever och alla ämnen. 
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C. Vilka X kunskapskrav per ämne behöver flest elever mer stöd kring. 

Klart: Senast vecka 12 
Ansvarig: Rektor och biträdande rektor 
 
 
Kunskapstester 
Förskoleklass: Hitta matematiken och hitta språket mars-maj.  
Åk 1: Skolverkets bedömningsstöd Muntliga tester matematik och svenska mars-maj.  
Åk 3: Nationella prov Matematik och svenska/svenska som andraspråk 9/3 - 15/5 
Åk 6: Nationella prov Engelska 31/3 2/4 

Värdegrund 
 Mars:         Rocka sockorna 
                      Storsamling åk 1-3 ansvarar 
                      Diskrimineringsgrund-Funktionsnedsättning 
                      Rastaktiviteter 
                      Värdegrundsarbete från trygghetsteam 
 
April:          Miljödagar 
                      Påsktema: Fadderverksamhet 
                      Diskrimineringsgrund-Etnisk tillhörighet, religion, och     
                      trosuppfattning.  
                      Rastaktiviteter 
                      Värdegrundsarbete från trygghetsteam 

 
Maj/Juni 

Kunskapstester 
Åk 6: Nationella prov matematik 5/5 och 7/5 

Värdegrund 
Fritidshemmensdag 
Utedag/friluftsdag hela skolan 
Skoljoggen 
Faddergrupper-valfritt tema 
Storsamling åk 4-6 ansvarar 
Rastaktiviteter 
Utvärdering av värdegrundsarbete från trygghetsteam 
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Skriftliga omdömen och Betyg 
Skriftliga omdömen. Den löpande summativa och formativa bedömningen ses över för 
eventuell redigering. Allt för att göra klart inför betygssättningen och höstterminens 
tidiga utvecklingssamtal. 
Betyg sätts.  
 
Klart: Vecka 23 och Vecka 24 
Ansvarig: Respektive lärare 

Juni 
Värdegrund 
Utedag/friluftsdag F-3, Baddag åk 4-6 
Malmendagen (bytesmarknad) 
Avslutningsaktivitet åk 6 
Rastaktiviteter 
Skolavslutning/Sommarlov 

 

Förberedelser inför förbättringsarbete i juni 
Förberedelser inför läsårsutvärdering och metodutveckling 
Följande underlag, rapporter och nyckeltal tas fram: 

A. Antal elever som riskerar att inte nå kunskapskraven per klass och årskurs 

B. Klassöversikt – alla elever och alla ämnen. 

C. Vilka X kunskapskrav per ämne behöver flest elever mer stöd kring. 

D. Analys av åtgärdsprogram. 

E. Pedagogiska planeringar (tas fram av varje lärare själv) 

F. Betyg 
 

Klart: Vecka 23 och vecka 24 
Ansvarig: Respektive lärare, specialpedagog  
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Konferens för förbättring - Läsårsutvärdering och metodutveckling 
Analyser av läsårets resultat utgör grunden för metodutveckling och metodplanering 
som lärarna och arbetslagen gör. Rektor, biträdande rektor, delar av elevhälsan deltar i 
respektive arbetslags avslutande summeringsmöte. 
 
Frågeställningar inför analys:  
1. ”Varför fick eleverna de resultat som de fick när vi tänkte som vi tänkte och gjorde      
     som vi gjorde?”    
2. Hur har vi arbetat under läsåret? Vilka ändringar har vi gjort? Vad har det lett till?  
    Hur har vi motiverat våra elever?                                  
3. Hur många och vilka elever behöver stöd för att nå kunskapskraven?  
4. Hur många och vilka elever behöver stöd för att utvecklas vidare?  
5. Vilka kunskapskrav behöver de hjälp med? Hur ska vi göra det?  
6. Analys av åtgärdsprogram gjorda under vårterminen: Vilka åtgärdsprogram          
    avslutades och varför? Vilka åtgärdsprogram ledde till ett nytt och varför? 
5. Hur har arbetet kring vår värdegrund fungerat? Hur kan vi utveckla det nästa läsår? 
 
Underlag är de rapporter och nyckeltal som tagits fram inför läsårsutvärderingen 
inklusive rapporten ”Vilka X kunskapskrav per ämne behöver flest elever mer stöd 
kring” samt elevernas resultat i form av: omdömen, inlämnade arbeten, provresultat, 
Dessutom: Lärarnas anteckningar om observationer de har gjort i klassrummet, 
lärarnas pedagogiska planeringar med mera. 
 

Klart: Vecka 24 
Ansvarig: Rektor, biträdande rektor samt ledningsgrupp och elevhälsa 

 
 
Bilaga 1 Observationsmall för Undervisningens kvalitét  
 

  Bedömning 

Trygg, 
stödjande 
och 
uppmuntran
de 
lärandemiljö 

Du skapar en positiv atmosfär, 
bemöter eleverna med respekt, har 
positiva förväntningar på eleverna och 
stöttar deras självtillit. Du skapar 
motivation inför olika aktiviteter samt 
upprätthåller studiero 
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Individanpas
sning, 
variation och 
utmaningar 

Du ser till att arbetet under lektionen är 
tankemässigt utvecklande, anpassar 
undervisningen till eleverna i gruppen. 
Du ser till att eleverna med behov av 
särskilt stöd under lektionerna får 
sådant. Du varierar undervisningen. 

 

Tydlighet i 
mål, innehåll 
och struktur 

Du genomför en genomtänkt 
lektionsstart och genomför en 
välstrukturerad lektion. Du ger tydliga 
beskrivningar, förklaringar och 
sammanfattningar. Du kontrollerar att 
eleverna har förstått och gör ett tydligt 
sammanfattande lektionsavslut.. 

 

Uppföljning, 
återkoppling 
och 
reflektion 
över lärande 

Du använder dig av formativ 
bedömning under lektionen. Du ger 
eleverna tillfälle att reflektera över 
undervisningen och sitt lärande i 
förhållande till kunskapskraven. 

 

 

 
 
 
 

 
  


