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Fylsta skola   

Förutsättningar och organisation 

Fylsta skola är en F – 6 skola belägen i centrala Kumla. Skolan byggdes 

1902 och består idag av fyra byggnader, två byggnader med klassrum, 

grupprum, fritids, arbetsrum och personalrum. En byggnad för matsal, 

samt en idrottshall som är fristående på skolgården. I lila huset har åk 5 

och 6 sina klassrum, i den stora byggnaden har förskoleklass, åk 1-3 och 

åk 4 sina klassrum och där har vi också vår fritidsverksamhet. Skolan har 

stora rymliga klassrum, men saknar allmänna utrymmen och matsalen är 

liten i förhållande till antalet elever.  

 

Fylsta har idag drygt 340 elever och det är två årskullar i varje årskurs. 

Eleverna som har sin skola på Fylsta speglar det samhälle vi har idag, det 

är en mångfald av elever från samhällets alla delar. Det är elever som 

kommer nyanlända till Sverige, elever med föräldrar med annat 

modersmål, elever som bor i lägenheter samt elever som bor i villa. 

 

Fylsta skolans personal är indelade i tre arbetslag: F-3, 4-6 och fritids. 

Varje arbetslag har en arbetslagsledare som ingår i en ledningsgrupp 

tillsammans med rektor, biträdande rektor och specialpedagog. 

Personalstyrkan är fördelad på lärare, specialpedagog, speciallärare, 

kurator, skolsköterska, SVA-lärare, förskollärare, fritidspedagoger, 

barnskötare och administratör.  

På Fylsta arbetar vi efter ett trelärarsystem, från förskoleklass till åk 6. Det 

betyder att det är tre lärare/parallell som ansvarar för mentorskap och 

undervisning i de teoretiska ämnena. Med trelärarsystemet ingår att 

lärarna resursar på varandras lektioner, det för att öka lärartätheten i 
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klassrummen samt möjliggöra för ökad trygghet och studiero. Samt för att 

få bättre förutsättningar till att utmana eller ge stöd till fler elever. Under 

skoltid finns också fritidspersonal i alla klasser. 

Mot åk F-3 arbetar 12 lärare sammanlagt. Mot åk 4-6 arbetar 9 lärare och 

en svenska som andraspråkslärare. Utöver dessa lärare har Fylsta två 

slöjdlärare, en musiklärare, två speciallärare, en specialpedagog, en lärare 

som ansvarar för en Flexenhet. Flexenheten är ingen fast 

undervisningsgrupp utan bygger på elevers behov av mindre 

sammanhang del av skolvecka. Flexenhetens arbete ansvar specialpedagog 

för och det finns tydliga rutiner för hur Flexenheten ska organiseras.   

Fritidsverksamheten är uppdelade i 3 avdelningar; gul våning F-åk 2, blå 

våning F-åk 2 samt röd våning för åk 3-6. Antalet elever som är inskrivna 

på fritidsverksamheten inför läsåret 21-22 är ca 160.  Fylstas 

fritidsverksamheten har hög andel utbildade lärare mot fritidshem. 

Skolans ledning består av utbildad rektor och en biträdande rektor (under 

utbildning). Fylsta skola har tillgång till en komplett elevhälsa, bestående 

av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, 

speciallärare, logoped, skolnärvarocoach och skolpsykolog. 
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Resultat 
 
Siffrorna hämtade från bedömningar i juni från InfoMentor.  

Nyckeltal Förvaltningens 

mål 

Kommentar Resultat 

2021 

Resultat 

2020 

Resultat 

2019 

      

Andel behöriga 

till gymnasiet  

90%  65% 73% 53% 

Genomsnittligt 

meritvärde 

220  202.50 186.35 156.97 

Pojkarnas 

meritvärde i 

relation till 

flickornas ska 

öka 

0,9 i relation till 

flickornas) 

A-spår 

 

B-spår 

0,90 

0,93 

1,02 

0.82 

 

 

1,02 

0,71 

Andel elever 

med godkänt 

betyg i alla 

ämnen 

Ska öka  62% 67 % 47 % 

 

Sammanfattning åk 6 

Sett över tid är Fylstas kunskapsresultat inte tillfredsställande, vi når inte 

upp till förvaltningens mål.  65% av eleverna som lämnar årskurs 6 är 

behöriga till gymnasiet. Resultatet är en minskning från föregående år.  

Positivt är att när det gäller pojkarnas meritvärde i relation till flickorna, 

är vi i fas med förvaltningens mål. 

Vi ser att meritvärdet har ökat och går mot förvaltningens mål. 
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Nyckeltal 

Årskurs 1-5 

Förvaltningens 

mål 

Kommentarer 2021 2020 2019 

Andel elever 

som når lägsta 

godtagbara nivå 

+ andel elever 

som har mer än 

godtagbar nivå 

per elev och 

årskull 

Ska öka Åk 1  

Åk 2  

Åk 3  

Åk 4  

Åk 5 

82% 

73% 

76% 

84% 

85% 

 

 

92% 

67% 

80% 

79% 

76% 

93% 

81% 

80% 

82% 

82% 

Andel blå 

ämnen per elev 

per årskull 

Ska öka Åk 1  

Åk 2  

Åk 3  

Åk 4  

Åk 5 

0% 

15% 

6% 

22% 

30% 

4% 

6% 

8% 

25% 

30% 

4% 

6% 

12% 

36% 

27% 

 
 
Sammanfattning åk 1-5 

Resultaten för andel elever som når godtagbara kunskaper samt mer än 

godtagbara kunskaper i årskurs 1-5 når vi inte fullt ut förvaltningens mål. 

Alla årskurser utom årskurs 2 har ökat sina resultat från föregående år. 

Andelen blå ämnen per elev och årskull har ökat och därmed uppnås 

förvaltningens mål. Detta gäller alla årskurser utom årskurs 3 som ligger 

kvar på 6% från föregående år. 
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Undervisningens kvalitet, jämställdhet, elev-/barninflytande, och 

studiero 

Resultat hämtade från elevenkäter från förvaltningen. 

Nyckel tal 

Årskurs 1-9 

Förvaltninge

ns mål 

Kommentare

r 

2021 2020 2019 

Genomsnittli

ga värdet av 

elevernas 

svar 

angående 

”god 

undervisning

”.   

 

Åk 5, 75%  

FLLs enkät åk 

3-6 är 

underlaget ej 

kopplat till 

genomförd 

enkät. 

 75% 

 

 

Genomsnittli

ga värdet av 

elevernas 

svar 

angående 

trygghet och 

trivsel.  

 

 

Åk 5: >90% 

Se ovan 

 

 

 93 % 

 

 

Studiero  Ja 

Stämmer 

ganska bra 

18% 

59% 

85 % 

 

71% 

Resultat nedan är hämtad från Fylsta skolans egna trygghetsenkäter åk 2-6. 

Genomförs hösttermin och vårtermin. 

Nyckeltal Fylstas mål Kommentar 2021 2020 2019 

Känner du 

dig trygg på 

Fylsta. 

100%  93% 93% 94% 

Känner du 

dig trygg i din 

klass. 

100%  93% 97% 94% 
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Kan du 

arbeta i lugn 

och ro på 

lektioner 

100% Ja 

 

Ibland 

23% 

 

70% 

42% 

 

50% 

51% 

 

37% 

 

 

Sammanfattning undervisningens kvalitet, jämställdhet, elev-

/barninflytande, och studiero 

 I FLL:s enkät åk 3-6 är underlaget ej kopplat till genomförd enkät och vi 

kan inte koppla analys med resultat. Men, vi ser att 2020 ligger vi inom 

ramen för förvaltningens mål.  

Fylsta har egna trygghetsenkäter, den genomförs både höst- och vårtermin 

i årkurserna 2-6. Resultaten visar att  vi en hög andel elever som känner 

sig trygga i skolan (93%) och är trygga i sin klass (93%). Däremot är det  

23% av eleverna som känner att de kan jobba i lugn och ro på 

lektionerna och att det är 70% som känner att de kan göra det ibland.  

Sammanfattande analys  

Ett läsår i en pandemi har präglat verksamheten på Fylsta på flera sätt. 

Elever och personal har varit frånvarande i större utsträckning än ett 

“vanligt år”. Detta har bidragit till en högre arbetsbelastning för de som 

varit i tjänst. En konsekvens av detta har blivit att elever har förlorat viktig 

undervisningstid. Vi har även märkt av en oro bland personal, elever och 

vårdnadshavare för hur man på olika vis drabbas av pandemin, samt en 

rädsla för smittspridning. Mycket tid har använts till att diskutera och 

sätta sig in i rådande restriktioner som ändrats flera gånger under året. 

Nya rutiner för att minimera risk för smittspridning har blivit vardag. Vi 

har under året blivit bra på att kommunicera digitalt och våra möten har 
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effektiviserats. Dock saknar vi möjligheten att få träffa våra 

vårdnadshavare på riktigt. 

När vi tittar på elevernas kunskapsresultat för åk 1-5 ser vi en positiv 

trend, andelen blåa och gröna markeringar har generellt ökat. Denna 

ökning handlar dels om att lärarna är tre lärare på två klasser, som har 

möjliggjort att de kunnat arbeta med riktat stöd till de elever som är i 

behov. Samtidigt som lärarna har arbetat för att utveckla sin 

bedömarkompetens och haft tid för sambedömning. Men, 

bedömarkompetensen och samsynen behöver fortsätta utvecklas då vi ser 

att eleverna bedöms generellt högt i årskurs 1 för att sedan i åk 3 är det 

relativt få elever som når mer en godtagbara kunskaper.  

Ett nytt arbetssätt kring matematikundervisningen har genomförts där 

alla matematiklärare från förskoleklass till åk 3 arbetar utifrån en modell 

framtagen av NCM. I modellen ingår det en fortbildning för lärarna, de har 

under läsåret har haft kollegialt lärande (20 träffar) med övriga 

matematiklärare i kommunen.  Eleverna har uppskattat det nya 

arbetssättet där de i högre grad fått diskutera och resonera kring olika 

matematikuppgifter. Effekten av modellen är för tidigt att se i våra 

resultat, arbetssätten kommer att fortgå under detta läsår också. 

De låga resultaten i åk 6 med endast 65% behöriga till gymnasiet och våra 

låga resultat över tid, visar på att vi behöver förändra och utveckla 

undervisningens kvalitet. En annan analys på våra resultat är att när 

eleverna går från omdömen till betyg så sjunker resultaten, åk 5 2020 

hade en måluppfyllelse på 76% för att sedan landa på 65%, likaså var det 

för åk 5 2019 som hade en måluppfyllelse på 82% och hade 76% i åk 6.   

Fylsta har en hög lärarbehörighet i tre-lärarsystemen, syfte med 

organisationen är att det ska leda till högre måluppfyllelse. Det betyder att 

lärarna behöver använda tre-lärarsystemet och lägga sin resurstid så att 
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det gynnar måluppfyllelsen. I personalens läsårsutvärderingar 

framkommer det att tillsammansarbetet är ett utvecklingsområde. 

Tillsammansarbetet står för en flexibel organisation med ständig 

förbättring. I teorin är organisationen flexibel med 3-lärarsystemet, men i 

praktiken och i ett pandemi år har det visat sig vara svårt. För att lyckas 

höja kvaliteten på undervisningen och elevernas resultat, behöver vi börja 

använda skolans organisation och professioner, (från lärare i förskoleklass 

till elevhälsan) på ett smartare och flexibelt sätt. Skolinspektionen såg 

under sin kvalitetsgranskning (våren 2019) att undervisningen främjade i 

flera delar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende 

kunskaper och värden, men att utvecklingsområden fanns. Det handlade 

om samverkan och att kunskapsutbyte behöver befästas så att det skapas 

en samsyn i hela lärarkollegiet om hur undervisningen ska struktureras 

och genomföras. Förstelärarna skulle genomföra regelbundna kollegiala 

besök med syfte att skapa en samsyn på skolan. Tyvärr satte Pandemin 

stopp och besöken var tvungen att avbrytas. Förstelärarna arbetade 

genom ett värdegrundsmaterial från Skolverket tillsammans med lärarna 

samt implementeringen av de nya kursplanerna. Även detta 

implementeringsarbete pausades och kommer att återupptas under 

vårterminen 2022.    

 

Fylsta har många anmälda misstänkta kränkningar och de flesta är enligt 

lagens mening märkbara och tydliga och bedöms som kränkande 

behandling. Vi arbetar aktivt med att följa upp och sätta in nödvändiga 

åtgärder för att förhindra att eventuella kränkningar fortsätter. Skolan har 

haft ett aktivt värdegrundsarbete med material framtaget av 

trygghetsteamet. Arbetet har omfattat hela skolan från förskoleklass till åk 

6.  
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När det gäller studieron är det för många elever som inte upplever att de 

kan arbeta i lugn och ro. Här behöver lärarna tillsammans med eleverna 

arbeta för ett gott arbetsklimat. Det handlar om att involvera eleverna i 

detta arbete.  

 

Nya rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd har tagits fram för 

detta läsår, det med syfte att skapa en tydlighet i elevhälsans ärendegång.  

Pandemin har påverkat vårt tänkta utvecklingsarbete under hela läsåret, 

här är vi inte unika men, frånvaro av elever och personal har gjort att vi 

fått ändra planerade arbeten i stunden. Inför detta läsår vet vi mera vad en 

Pandemi påverkar och har en annan förförståelse. Positivt i pandemiåret 

är att vårt digitala arbete har utvecklats både hos personal och elever.  

 

Riktningen för läsåret 2021-2022 blir att arbeta med undervisningens 

kvalitet och att fortsätta utveckla tillsammansarbete.   

Planerade åtgärder 

För att förbättra de brister som framkom i analysen har vi på Fylsta 

kommit fram till att arbeta med följande åtgärder under läsåret 2021-

2022. Fylsta skolas verksamhetsidé eller vision är att skolan ska vara en 

trygg miljö som skapar möjligheter för våra elever att utveckla det 

livslånga lärandet och ger dem möjligheter till att förverkliga sina 

drömmar. Kunskap i fokus och tillsammansarbete 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 Fylstas organisation.  
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Bedömning för lärande (BFL) ska genomsyra lärandeprocessen på skolan. 

Detta innebär att alla 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.  

 

Läroplanen (Lgr 11) ställer stora krav på elevers förmåga att tillägna sig 

och själva producera texter i olika ämnen. Undervisningen som ska passa 

dessa krav behöver vila på stor kunskap hos läraren om hur språk- och 

kunskapsutveckling samverkar och stöttas. Allt lärande stärks genom 

språket. 

 

Fylsta är en skola för alla, där alla har lika rätt att växa utifrån sina behov 

och förutsättningar.  

 
Undervisningens kvalitet 
- Alla lektioner ska bygga på de fem nyckelstrategierna.  

- Alla matematiklärare i åk F-3 undervisar i en modell framtagen av NCM  

  och får samtidigt en kompetensutveckling kollegialt.  

- Förstelärarna bedriver utvecklingsarbete i språkutvecklande arbetssätt  

  tillsammans med logoped och Malmens förstelärare.    
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- Rektor har ett utvecklingsarbete om undervisningens kvalitet för alla  

  lärare.   

- Utökad organisation med två speciallärare och en ny lärare i flexenheten. 

- Speciallärarna arbetar i 6 veckors perioder.  

- Nya rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd är framtagna som  

  ska vara ett stöd till läraren att göra anpassningar.  

- NPF-anpassningar behöver fortsätta utvecklas med stöd av  

  specialpedagog och elevhälsan. 

Jämställdhet 

- Ska genomsyra alla ämnen i skolan, det är ett kunskapsområde som ska  

  arbetas genom, som stöd finns årshjul för värdegrunden (se bilaga 1).  

Elev-/barninflytande 

- Del av undervisningen görs i samråd med eleverna, t.ex. dagsscheman,    

   redovisningar, lektionens genomförande etc.  

- Vi har klassråd varje vecka och regelbundna elevråd, miljö-hälsoråd 

Studiero 

- Goda relationer mellan lärare och elever.  

- Varierad undervisning. 

- Lärare och elever gör tillsammans upp om förväntningar och  

   förhållningssätt som ska råda i klassrummen och för hela skolan.  

- Trygghetsteamet finns för att stötta vid behov.  

- Faddergrupper, för att skapa en röd tråd genom skolan, vi-känsla och  

  syftar till att främja tryggheten på skolan.  

Tillsammansarbete 

- Arbeta genom tre-lärarsystemets funktion och roll.  

- Samarbete och samsyn är alla personals ansvar och förhållningssätt.  

- Alla mötesforum har en färdig dagordning som fokuserar på utveckling. 

 –Klargöra förväntningar och roller på olika professioner. 

- Ledningsgruppen ska vara en förebild och stötta arbetslagsledare i  

   arbetet att skapa tillsammansarbete på skolan.  
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- Samarbete med Malmen, gemensamma förstelärarträffar och under     

   läsåret.  

Fritidshem 

Förutsättningar  

Fylsta fritidshem har tre fritidsavdelningar, gul, blå och röd. På gul och 

blåvåning har elever F- 2 sin verksamhet och på rödvåning åk 3-6 sin 

verksamhet. På Fylsta arbetar 11 personal varav fem fritidspedagoger, en 

förskollärare, två barnskötare, två elevassistenter samt en outbildad 

fritidspedagog. På fritids är det ca 160 elever inskriva. All fritidspersonal 

har olika uppdrag mot skolan under skoltid, vilket ser olika ut beroende på 

kompetens och utbildning. Fritidspedagoger har på Fylsta ca fem timmars 

planeringstid i veckan och i dessa ingår planeringstid ihop med 

klasslärarna. Fritids har en arbetslagsledare som också samverkar med 

skolans arbetslagsledare. Biträdande rektor på skolan ansvarar för 

fritidsverksamheten. Fylsta skola ligger centralt i Kumla och har nära till 

bibliotek, ishall och skogen. På skolgården finns fotbollsplan, gagabollplan 

och parkourbana.   

 

Fokusområden (mål) läsåret 2020/2021 

- Utveckla innehållet och samsynen under planeringstiden. 

- Gemensamma aktiviteter i åldershomogena grupper. 

- Utveckla arbetet med övergripande mål och teman kopplat till Lgr 

11. 

- Varje fritidspersonal ansvarar för olika aktiviteter under fritidstid 

både ute och inne.  

- Följa upp och utvärdera trivselenkäter för fritids 
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- Formulera och lägga in extra anpassningar i infomentor och 

informera klasslärare.  

- Fokus på ”Tillsammansarbete” ihop med hela skolan. 

 

 

Sammanfattande analys av fokusområden (mål) läsåret 2020/2021 

I utvärderingen av fritidsverksamheten läsåret 2020/2021 framkommer 

att samplaneringen mellan våningarna har fungerat på ett bättre sätt än 

föregående år. Fritidspersonalen har haft ett gott samarbete mellan 

våningarna och kunnat samarbeta samt varit flexibla i händelser som rör 

fritidsverksamheten. Fritidsverksamheten planeras upp både gemensamt 

för hela skolan men också enskilt på varje våning. Fritidspersonalen 

upplever att det varit mer fokus på gemensamma frågor under 

planeringstiden än föregående år. Fritidspersonalen arbetar utifrån 

angivna mål och teman under året där eleverna har varit med och funderat 

vilka aktiviteter som kan vara relevanta. Fritids har fritidsråd 2-3 

ggr/termin där eleverna tillsammans med fritidspersonalen diskuterar 

aktiviteter och de övergripandemålen för verksamheten. Under året har 

det varit fokus på barnkonventionen och ett arbete kring den. 

Gemensamma aktiviteter som körsång var inplanerat men kunde inte 

genomföras pga. Covid-19. Under rådande omständigheter kring Covid-19 

har det blivit spontana aktiviteter utomhus där våningarna kunnat 

samarbeta med varandra. Även under inomhustid har barnen varit på 

andra våningar än sina ordinarie men då utifrån gällande riktlinjer för 

Covid-19. Hela skolan skulle under året ha fokus på tillsammansarbete, 

dock har vissa delar av utvecklingsarbetet uteblivit pga. Covid-19. 

Fritidspersonalen känner att de har en vi-känsla i arbetsgruppen men vill 

utveckla den tillsammans med skolan. Fritidspersonalen upplever att 

planeringstiden tillsammans med skolan har fungerat bra i vissa klasser 
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men sämre i andra. Trivselenkäter har gjort under året men kan på ett 

bättre sätt följas upp och utvärderas till nästa läsår för att se vilka insatser 

som behöver göras på fritids för att alla barn ska känna sig trygga. Ett 

arbete kring att lägga in elevernas extra anpassningar i deras individuella 

utvecklingsplaner skulle inledas men har inte genomförts i den 

utsträckning som var tänkt. Fritidspersonalen känner att de behöver mer 

kunskap kring hur de ska göra detta.  

  

Fokusområden (mål) läsåret 2021/2022  

- Fokus på ”Tillsammansarbete” ihop med hela skolan. 

- Samarbete med föreningar i Kumla. 

- Gemensamma aktiviteter i åldershomogena grupper. 

- Följa upp och utvärdera trivselenkäter för fritids 

- Formulera och lägga in extra anpassningar i infomentor och 

informera klasslärare.   

 

Planerade åtgärder utifrån fokusområden läsåret 2021/2022 

All skolpersonal ska under läsåret arbeta mot ett mer ”tillsammans arbete” 

där hela skolan involveras. En samsyn och en röd tråd behöver utvecklas 

på skolan för att på bästa möjliga sätt öka måluppfyllelsen och tryggheten. 

En tydligare struktur på mötestiden mellan fritidspersonal och lärare 

behöver utformas så relevanta diskussioner skapas och på så sätt 

utvecklar skolan som helhet. Fritidspersonalen kommer även börja ett 

samarbete med olika föreningar i Kumla med syfte att skapa en 

meningsfull fritidsverksamhet men också för att väcka lusten att fortsätta 

aktiviteten på fritiden. Alla barn har inte möjlighet att få testa olika 

aktiviteter och där kan skolan stötta. Vi fortsätter att använda 
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planeringstiden på samma sätt men behöver ytterligare utveckla 

diskussioner som leder till att de övergripande målen tydligare synliggörs 

och uppnås. Ett utvecklingsområde är att på ett ännu tydligare sätt bjuda 

in varandra till diskussioner som för verksamheten framåt. Ett tydligare 

årshjul har tagits fram som visar var och när olika aktiviteter ska göras. 

Detta för att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 
 
FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Bilagor  

 

1 Värdegrund 

2 Systematiskt kvalitetsarbete 

3 Fritidshem 


