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Förutsättningar 

 

Vialundskolan är en skola för årskurserna 7-9 som ligger i Kumla centralort. Vialundskolan 

byggdes 1968 och för några år sedan genomfördes en omfattande renovering och Kulturskolan 

finns nu under samma tak. Idag finns ca 230 elever i årskurserna 7-9 fördelat på 10 klasser.  

Vialundskolans personal är indelade i tre arbetslag: 

Arbetslag A 7A, 8A, 9A och 7-9:an 

Arbetslag B 7B, 8B och 9B 

Arbetslag C 7C, 8C och 9C 

Vialundskolan har, som en av skolorna i västra området, tillgång till en komplett elevhälsa, 

bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagog och skolpsykolog. Sedan en tid tillbaka 

ingår även studie- och yrkesvägledare, elevstödjare samt skolnärvarocoach i Vialundskolans 

elevhälsa, som leds av rektor. 

Övrig personalstatistik se tabell under analys (kompletteras oktober 2019, då SCBs statistik 

presenteras). 

 

Verksamhetsidé - vision 

Det systematiska kvalitetsarbetet med Kunskap i fokus är verksamhetens fundament. 

På Vialundskolan ska vi på sikt ha högre måluppfyllelse än genomsnittet av Sveriges likvärdiga 

kommuner. Alla elever ska ges möjlighet att ligga i sin personliga framkant. 

En del av skolutvecklingen på skolan ska präglas av kollegialt lärande där samtal kring 

pedagogik och undervisning, på ett medvetet och metodiskt sätt, är en naturlig del av 

verksamheten. 

Undervisningen ska präglas av sammanhang och forskningsbaserat lärande ska utgöra grunden. 

Skolan ska utveckla pågående samarbete med forskare på ÖRU och GIH kring hjärnhälsa och 

sömn. 

Elever ska vara medskapare i lärandeprocessen bl.a. genom formativ bedömning (BFL) och 

elevledda utvecklingssamtal. 

Smörjmedlet i skolutveckling och obegränsat lärande är IKT och där ska Vialundskolan fortsatt 

ha en framträdande roll i kommunen.  

Puls för lärande och arbetet med 10 goda vanor är en del av skolans satsning på elevernas 

fysiska och psykiska hälsa där rörelse på schemat, fem dagar i veckan för alla elever, leder till 
ökad måluppfyllelse. Med en elevhälsa som arbetar främjande och förebyggande drivs skolans 

arbete med hälsa för lärande och lärande för hälsa.   
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Utvecklingsarbete 

ANALYS 

Läsår 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Antal elever 237 204 204 168 185 219 230 

Antal lärartjänster 26,8 16,4 17 14,4 16.9 16.9 * 

Andel lärare m 

högskoleexamen % 
90 71,2 76,2 88,4 92,3 87 * 

Antal elever per lärartjänst 8,84 12,5 12 11,5 11,0 11 * 

  * inväntar SCB statistik  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Andel behöriga elever y-prog, 

% vt 
73,2 78,9 73,8 66,4 73.2 82,7 76,7 

Genomsnittligt meritvärde åk 

9 vt 
194,9 202,2 214,4 209,1 225,4 223,2 232 

         

 

 

Siffrorna/statistik är hämtade från SIRIS och Infomentor juni-19. 

Då vi är en relativt liten skolenhet och respektive årskurs utgörs av ca 50-75 elever utgör varje 

elev ca 1,3 -2 procentenheter i statistiken nedan. Grunden är att resultaten för nyanlända elever 

inte visas i statistiken. 

 

Ht 16 Vt 17 Ht 17 Vt 18 Ht 18 Vt 19

11 11

14 18

4 7

28 24 13 11

27 19 22 19

9 7 6 7

25 24 25 16 9 5

25 25 25 22 24 25

2 7 2 2 6 5

Åk 9  Matematik

Åk 9  Svenska

  Åk 7  Matematik

Åk 7  Svenska

  Åk 8 Engelska

Åk 8  Matematik

Åk 8  Svenska

  Åk 9 Engelska

Andel(procent)av eleverna som ej klarat kunskapskraven.

Vialundskolan  elevgrupp  

ht 2018

 ÅK 7 Engelska
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Slutbetyg 

Skolan har en uppåtgående trend då det kommer till det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 

(slutbetyg), från 181,5 (år 2012) till 232 (år 2019). En uppgång i resultat är tydlig även sett på 

kortare sikt då det kommer till slutbetyg från vt 2016 (209,1) till vt 2019 (232). Vialundskolans 

meritvärde(vt åk 9) är kommunens högsta och det bästa resultat skolan haft sedan nytt 

betygssystem infördes. 

75 % av Vialundskolans elever i årskurs 9 uppnådde målen i samtliga ämnen vt 2019 efter 

genomförd prövning i juni, vilket är en förbättring jämfört med resultatet 2017 (61%) och  2018 

(73 %). Fortfarande har skolan ett allt för lågt resultat då det kommer till hur stor del av 

eleverna som når kunskapskraven i samtliga ämnen. Målet kan rimligtvis aldrig vara lägre än 

100 %. 

Från pedagoger analys av resultat gällande årskullen 2003 januari 2019: ”Vi ser kopplingar 
mellan att ett högt deltagande på pulsen genererar en högre måluppfyllelse.” 

År 2012 hade skolan en stor andel flickor som inte nådde målen i samtliga ämnen i åk 9. Detta är 

ett utmärkande resultat sett över tid. År 2013, 2014 och 2016 är det pojkarna som har markant 

lägre genomsnittligt meritvärde och andel som inte når betyg i samtliga ämnen. År 2017 är det 

78% av flickorna och 62% av pojkarna som når målen i alla ämnen. År 2018 är det 72,4% av 

pojkarna som når betyg i alla ämnen och 78,2% av flickorna. 2019 når 80,6% av flickorna och 68 

% av pojkarna målen i alla ämnen. Flickorna har högre betyg än pojkarna i alla ämnen utom 

engelska. Totalt sett skiljer det ett drygt betygssteg(2,9) mellan pojkarnas och flickornas totala 

betygspoäng. Flickorna har klart högre slutbetyg än pojkarna och glappet har ökat de senaste 

åren.  

Från pedagogers analys av resultat gällande årskullen 2003 januari 2019: ”Vi ser att vi överlag 

jobbar mycket med skriftliga uppgifter vilket passar flertalet tjejer men inte killar. Vi ser att några 

pojkar gynnas av muntliga uppgifter men att svårigheten ligger i att kunna reflektera och 

analysera.” 

Skolans genomsnittliga betygspoäng för åk 9 vt 2019 visar på att det är i ämnet matematik 

skolan har det lägsta resultatet (9,7) jämfört med kommunsnittet på 10,8 och riket?  Årskursens 

resultat i matematik är högre än de slutbetyg som sattes i ämnet 2016 (9,1) men klart lägre än 

resultatet 2017 (11,2) och 2018( 10.9). Resultaten i matematik är anmärkningsvärt låga sett 

över fyra års tid. 

Matematik 

I ämneslag matematik finns pedagoger med full behörighet, specialpedagogisk kompetens, 

erfarenhet och det har sett över tid funnits kontinuitet i planering, upplägg och utveckling av 

undervisningen(tex genom fortbildning).  Matematiken har prioriterats i resurstilldelning och 

majoriteten av lektionerna har under årskurs 9 varit dubbelbemannade. Det material som har 

behövts och önskats har köpts in. 

Trots goda grundförutsättningar är det 14 av skolans 56 elever i årskurs 9 som får F eller – i 

betyg vårterminen 2019, efter sommarlovsskola och prövning är antalet 13. Av dessa 13 elever 

har 8 elever frånvaro som verkar ha lett till att kunskaper inte är befästa, vilket blir tydligt vid 

genomförande av nationella prov. Mängdträning saknas för många elever som troligtvis behövt 

detta för att nå samtliga kunskapskrav Orsakerna till frånvaro är främst dåligt psykiskt mående 
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och låg motivation. 4 elever når inte målen  trots deltagande på lektioner, intensivundervisning, 

enskild undervisning, lovskola, läxläsning, fördjupning och undervisning i särskild 

undervisningsgrupp för enskild individ .  

Progressionen är tydlig för nästan alla elever under de fyra år de gått på skolan. En 

kunskapsutveckling har skett men de når vid samlad slutbedömning inte kunskapskraven totalt 

sett. Det är tydligt att vi som skola inte lyckas reparera de kunskapsluckor eleverna har med från 

tidigare skolår, sett över fyra års tid är det nästan konstant samma antal/procent elever som ej 

når målen.  

Det finns viss skillnad i resultat mellan det två niorna där lärmiljön och studiefokus upplevs 

bättre i den grupp där fler elever når målen(82 % jämfört med 74 %). Hos elever i särskild 

undervisningsgrupp finns såväl omfattande frånvaro som matematiska svårigheter som 

förklaring till att eleverna inte fått betyg.  

Det finns en relativt stor grupp med elever som under hela högstadietiden legat på gränsen för 

att få betyg. Strukturerade uppgifter, varierad undervisning, tid med pedagog i mindre grupp 

eller enskilt för omtag och reparerande arbete (tex flippat klassrum) ses som en rimlig 

förklaring till att de nått målen.  

Engelska 

Resultaten i engelska visar på en positiv progressionen hos elevgruppen sett över fyra års tid. 

Från att 25 % inte når målen vid skolstart på Vialundskolan ht 2015 till att det enbart är 5% som 

inte klarar samtliga kunskapskrav vid tiden för slutbetyg.  

En skillnad jämfört med matematiken är att många elever som behöver extra tid i engelska får 

det genom språkvalstid, tre lektioner i veckan. Språkvalslektionerna har dessutom haft en hög 

bemanning och under åren har dialogen samt ämneslagsarbetet i ämnet utvecklats. 

 Kunskapande sker hela tiden och då det kommer till engelskan är det troligt att globalisering 

och digitalisering ger effekter. En allt större grupp elever, främst pojkar, spelar spel online och 

använder engelskan dagligen. Likaså finns ett bruk och intresse av klipp/filmer på nätet som kan 

vara förödande då det kommer till språkbruk men positivt för den totala språkutvecklingen i 

engelska.  

Det finns en styrka i att alla elever på skolan får undervisning av behöriga pedagoger, en 

kvalitetssäkring.  Undervisande lärare uppger att mer tid och fokus senaste åren lagts på snabb 

(men kort) feedback vid både skriftlig och muntlig produktion i engelka. Man har sett snabb 

utveckling och ökad förståelse hos eleverna genom detta arbetssätt. Få eller inga inställda 

lektioner, strukturerade och till viss del traditionella uppgifter leder till goda resultat på sikt. 

Även arbete på lovskolor och läxläsningstid med behöriga lärare ses som gynnsamma för 

utvecklingen. 

Årskursvis analys 

Nuvarande åk 9 (födda 2004) hade vid läsårets slut (vt 2019/åk 8) ett betygsindex på 130 

vilket är en ökning jämfört med vt 2018/åk 7 (121). Det ämne där lägst andel elever når målen 

vt 2019 är matematik (81 %). Resultaten går dock i positiv riktning i ämnet jämfört med ht 

2017/åk 7, då 73 % nådde målen i matematik. I övriga kärnämnen, engelska och svenska, finns 

en större andel elever som når målen om man jämför med matematiken. 89 % i engelska och 93 

% i svenska når målen. I engelska är resultaten anmärkningsvärda sett över tid då årskullen gått 
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från att 28 % inte når målen i ämnet till 11 % efter fyra terminers arbete. Resultaten i svenska 

går även de i positiv riktning från ht år 7 (91 % når målen) till vt år 8 (93 % når målen).  

Högst resultat/betygsindex har denna årskull i ämnena moderna språk(15.1), hem- och 

konsumentkunskap(14,6) och musik(14,5). 

Störst skillnad mellan flickor och pojkars medelvärde i denna årskurs ser vi i ämnena moderna 

språk(4,1) och hemkunskap(3,8). Övriga ämnen där flickor når ett klart högre betyg än 

pojkar(3,6) är bild, biologi, historia, religion och svenska. Pojkarna har inte högre betyg än 

flickor i något ämne. I engelska är skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat minst(0,2). 

Totalt sett är det en skillnad på 2,7 betygspoäng mellan könen, flickorna ligger i snitt ett 

betygssteg högre än pojkarna. 

Från pedagogers analys av resultat gällande årskullen 2004 januari 2019: ”Fortfarande markant 

skillnad mellan flickor och pojkar. Ämnen där det är mer fokus på läs, skriv och fantasi ligger 

flickor över. Killar har lättare för ämnen där de inte behöver stå för strukturen själva i samma 

utsträckning.” 

I denna årskurs är det i nuläget 76,7 % som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet (betyg i 

ma, sv, en + ytterligare fem ämnen).  

I nuvarande åk 8 (födda 2005) har betygsindex ökat från 120 till 125 under läsåret 

2018/2019. Lägst resultat har årskursen i ämnet matematik med ett betygsindex på 10,3 och i 

fysik 11,3(vt 2019). Andel elever som inte når målen i matematik 18 % vt 19 (14 % ht 18), i 

engelska 11 % vt 19 (11 % ht 18), svenska 7 % vt 19 (4 % ht 18). Detta innebär att resultaten i 

matematik och svenska gått ned i årskursen under läsåret. Trots detta har årskursen högre 

resultat än årskurserna nnan haft vårterminen i åk 7.  

Pojkarna har lägre resultat i alla ämnen utom matematik och engelska. Störst skillnad mellan 
pojkar och flickors resultat är det i biologi(3,6), hem- och konsumentkunskap(3,2) och moderna 

språk(3,0). Totalt sett har flickorna högre betygspoäng än pojkarna, skillnaden är 1,1 

betygspoäng. Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat är mindre i denna 

årskurs(2005)jämfört med tidigare år(2003:or och 2004:or). 

I nuläget är 74,1% av eleverna i denna årskurs behöriga till gymnasiet (betyg i ma, sv, en + 

ytterligare fem ämnen). 

Vid analys i juni 2019 ser pedagoger att frånvaro behöver uppmärksammas ännu tidigare då 

elevers resultat som går i fel riktning till viss del kan förklaras av utebliven undervisning. Man 

ser också att studietekniken brister för många elever och att man behöver arbeta vidare med 

lärmiljöerna. I den klass som har lägst resultat i årskursen ser man att studiefokus är ett 

utvecklingsområde och regler kring mobilbruk och bestämda placeringar följs inte tillfullo. Är 

även tydligt att alla ämneslärare behöver arbeta vidare med respekt och empati för ett mer 

tillåtande och tryggt klimat.  
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Elevenkäter  

Under vt 2019 genomfördes en kommungemensam elevenkät i åk 8 (elever födda 2004) samt en 

skolövergripande enkät kring trygghet och trivsel med övriga årskurser (elever födda 2003 och 

2005).  

Majoriteten av eleverna är trygga på skolan, 93 % (-2 % jmf med 2018) och 89 % uppger att de 

vet vem de ska vända sig till om de själva eller någon annan blir illa behandlad. I årskurs sju och 

nio väljer allt fler elever alternativet det har inte varit aktuellt på frågan: De vuxna tar mig på 

allvar om jag blivit/sett någon bli illa behandlad, 23 % 2017 till 58 % 2019. 

Generellt när det gäller frågor som rör elevernas trygghet och trivsel går resultaten i positiv 

riktning jämfört med föregående läsår.  

Fler elever i samtliga årskurser uppger att de blir störda av andra elever under lektionerna (-10 

% jmf med 2018). Trots nedgången är resultaten på Vialundskolan 15 % högre än de samlade 

resultaten för åk 8 i kommunen.  

Vi ser en positiv utveckling jämfört med tidigare år och övriga skolor i kommunen då det 

kommer till elevernas upplevelse av att vara delaktiga och bli lyssnade på. Även klassråden lyfts 

fram som forum där för eleverna viktiga frågor lyfts, en skillnad på 21 % jämfört med övriga 

skolor(år 8).  

Den markant största nedgången i resultat för åk 8 ser vi på frågan Jag trivs med skolarbetet där 

68 %(jmf med 90 % 2019) uttrycker att de gör det. Detta är även ett lågt resultat sett i ett 

kommunperspektiv.  

Färre elever i åk 8 uppger att de vet vad de ska kunna för att nå målen, en nedgång på 14 % 

jämfört med 2018. Vid tidpunkten för enkäten hade dock inte vårens utvecklingssamtal 

genomförts vilket kan vara en förklaring till nedgången.  

Fler elever tycker att de har en trivsam skolrestaurang, 19 % högre resultat än snittet. Färre 

elever, jämfört med tidigare år, äter sig mätta på skollunchen varje dag.  

De enkätfrågor som handlar om arbetet i klassrummet följdes upp med klassvisa 

gruppintervjuer genomförda av skolans förstelärare, då dessa har en tydlig koppling till skolans 

arbete med BFL.   
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SWOT-analys 

13 juni 2019 genomförde personalen gruppvis en SWOT-analys som sammanställts och 

kompletterats av skolans ledning. Underlag som arbetats igenom inför analys: 

1. enskild och gemensam betygsanalys för samtliga årskurser 

2. analys av elevenkäter och fördjupade intervjuer med elever  

3. kontinuerlig utvärdering och uppföljning på AE, APT och KUP-dagar 

STYRKOR 
 Engagerad, flexibel och nytänkande personalgrupp 

 Ett gott klimat på skolan 

 Personalen arbetar mot gemensamma mål - gott 
samarbete med övriga personalgrupper. 

 1:1 med CB och bra IKT-förutsättningar 

 Kontinuerliga utvärderingar (SKA) 

 Utökat samarbete med närvarande elevhälsa inkl. SYV och 
närvarocoach 

 Elevledda utvecklingssamtal 

 PULS för alla årskurser 

 Goda lärmiljöer och ändamålsenliga lokaler 

 Flexibel resursanvändning  

 Fånga upp och möta elever med hög frånvaro 

 Goda rutiner och struktur (Vialundsguiden) 

 Skolans mångfald  

 Kompetent och tydlig ledningsgrupp 

 Kollegialt arbete och pedagogiska diskussioner under 
ramtid. 

 Tydlig organisation 

 Lyhörd och närvarande skolledning 

 Hög vuxennärvaro i allmänna ytor 

 Skolans traditioner 

SVAGHETER 
 Alla elever blir inte behöriga till gymnasiet. 

 Skolan lyckas inte fullt ut med fungerande 
åtgärder för elever med hög frånvaro 

 Frånvaro i personalgruppen - resurser försvinner.  

 Inomhusklimatet - ventilation/värme 

 Teknikstrul - högtalare mm 

 Problem att motivera alla elever till fullt 
deltagande. 

 Hitta ytterligare pedagogiska strategier för att 
stötta alla elever  

 Vissa kommungemensamma träffar behöver 
styras upp 

 Många digitala ytor – oklart vad som finns var. 

 Omkringuppgifter tar tid från lärarnas 
huvuduppdrag, undervisningen. 

 Delvis lågt deltagande på vårdnadshavarträffar 
 
 

MÖJLIGHETER 
 Fortsätta utveckla skolbiblioteket 

 Fortsatt samarbete med Kulturskolan 

 Dubbelbemanning och effektiv resursanvändning 

 Kunskap i fokus 

 Vidareutveckling av digitala plattformar 

 Utveckla elevers och personals digitala kompetens 

 Green screen 

 Förebyggande rastvärdskap  

 Tolkservice (telefontolk och meddelandeservice) för 
bättre samverkan skola-hem 

 Sömnprojektet 

 Utveckla aktiva klassrum och arbetet med 10 goda vanor 

 PRAO 

 Bli övningsskola under 2019/2020 

 Utveckla våra aktivitetsdagar 

 Studiebesök från andra skolor/verksamheter 

HOT 
 Rekrytering – lärarbristen är kännbar i kommunen 

och landet.  

 Snäv budget 

 Skadegörelse i vissa delar av skolan 

 Svårighet att få kontakt med vissa 
vårdnadshavare 

 Elever som agerar hotfullt 

 Att bibehålla närheten i en växande skola 

 Inomhusmiljön – ventilation och värme 

 Bristfällig samverkan skola – socialtjänst 

 Lång väntetid tid BUP 

 Stress och psykiskt dåligt mående – för såväl 
elever som personal 
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Det systematiska kvalitetsarbetet 

 

Vårt systematiska kvalitetsarbete beskrivs mer utförligt i Vialundsguiden 2019/2020. Samt 

ligger synligt för berörda i den digitala ytan Teams.  
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ARBETSLAGSARBETE (AL)  

 

Varje period leder arbetslagsledarna arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet under 

arbetslagsträffarna. Detta dokumenteras i Teams under respektive arbetslag. Punkterna nedan 

diskuteras utifrån följande tre frågeställningar:  

1. Var är vi nu?      2. Vart vill vi nå?     3. Hur ska vi komma dit? (Konkreta åtgärder)  

 Formativ bedömning – BFL: (BFL piloter leder arbetet i arbetslagen) med fokus på att 

utveckla klassrumspraktiken och involvera eleverna i deras eget lärande. Arbetet utgår 

ifrån Dylan Williams fem nyckelstrategier.  

 Värdegrundsarbete: leds av elevhälsans personal med fokus på inkluderande 

lärmiljöer (NPF), skolnärvaro och personalgruppens relationskompetens.   

 Digitalisering/IKT: fokus på inventering av behov, utbildningsinsatser och 

gemensamma workshops. Arbetet leds av skolans IKT-utvecklare.  

  

ÄMNESLAG  

På torsdagarna arbetar vi med kollegialt arbete i mer flexibel form. Planering, uppföljning och 

utvärdering av arbetet i ämneslag: SO, NO, språk och PREST. Vissa torsdagar möjliggörs även 

kommunövergripande ämnesarbete.  

Ämneskonferenserna används bl.a. till pedagogiska och metodiska diskussioner för att finna 

lösningar och pröva nya vägar fram för ökad måluppfyllelse. Allt arbete utgår från ett medvetet 

elevfokus.  

Ämneslaget har ett gemensamt utvecklingsansvar för elevernas lärande. Det betyder att 

ämneslagen ska sträva efter att organisera arbetet, fördela/omfördela resurser och gruppera 

eleverna på det sätt som ger elever bästa möjliga stöd för lärande. Även de elever som är i behov 

av extra utmaningar ska få sina behov tillfredsställda. Grunden i vårt arbete är ett inkluderande 

arbetssätt med flexibel pedagogik. Vi lärare är resurser för eleverna.  

 Diskutera pedagogiska planeringar inom ämnet för att dra nytt av kompetenser 

och erfarenheter inom gruppen. Planeringarna läggs med fördel i Google Team 

Drive och rum/uppgifter skapas till eleverna i Classroom.     

 Planera undervisningen för en bra progression mellan årskurserna och arbeta 

över ämnesgränserna. Genom att sammanföra kunskapskraven i olika ämnen 

minskas arbetsbördan och undervisningen skapar en helhet för eleverna.  

 Utveckla ämnesdidaktiken genom att ta del av forskning, aktuell litteratur samt 

kompetensutveckling genom kollegialt lärande.  

 För ämnesanslagen köpa in ett allsidigt undervisningsmaterial som tillgodoser 

kraven och gynnar en varierad undervisning.  
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LÄRGRUPPER  

Lärgrupper, där vissa är kommunövergripande, träffas cirka en gång i månaden med fokus på 

planering, uppföljning och utvärdering av arbetet inom följande områden:  

 BFL  

 Matematik   

 Svenska och SVA  

 Engelska  

 Musikal 2020 (ämnesövergripande samarbete med Kulturskolan) 

 Trygghetsgruppen (likabehandlingsarbete)  

 

BEDÖMNING AV UNDERVISNINGENS KVALITÉ 

Under en sexårsperiod har rektor på Vialundskolan genomfört en mängd förberedda och 

oförberedda besök i verksamheten, detta gäller såväl lektioner som lektionsfri tid. I huvudsak 

handlar detta om att praktisera och utöva ett pedagogiskt ledarskap i linje med kommunens 

satsning på Kunskap i fokus. Lektionstiden ska vara helig och det är all personals gemensamma 

ansvar att möjliggöra och säkerställa detta. Upplevelsen är att lektionsbesöken är uppskattade 

av såväl pedagoger som elever och sett över tid är det tydligt att skolan håller en allt högre 

kvalitet på undervisningen samt har färre inställda lektioner.  

Undervisningens kvalitet är avgörande för våra elevers måluppfyllelse och den viktigaste delen i 

skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolan har under åren använt olika mallar för att 

dokumentera och följa upp lektionsbesöken. De senaste åren har pedagogerna arbetat fram helt 

egna dokument med utgångspunkt i skolans läsårsanalys. Vialundskolan är mycket positiva till 

att mallen efterfrågas av fler skolor i Kumla och Sverige och används som exempel i 

Bravolessons exempelbank.  

Under de tre senaste läsåren har två av skolans förstelärare genomfört ett lektionsbesök per 

vecka med tydlig koppling och uppföljning kring kollegiets arbete med BFL. Utifrån elevenkäter i 

åk 7-9 har även förståelsefördjupande intervjuer genomförts med eleverna kring deras 

upplevelse av studiero, upplevd delaktighet mm. Detta arbete har resulterat i en 

sammanställning som arbetas igenom vid läsårsanalys och färgar de åtgärder som planeras för 

kommande läsåret. Mall för lektionsbesök 2019/2020(se bilaga 1).  

Alla pedagoger på skolan besöker minst en kollega per termin och följer upp besöket med ett 

pedagogiskt samtal om styrkor och utvecklingsområde. Arbetslaget gör en gemensam planering 

för detta kollegiala lärande vid terminsstart och säkerställer på så sätt allas delaktighet. Ibland 

är utgångspunkten för besöket att man önskar ta lärdom av en kollegas bemötande av specifik 

elev/elevgrupp och dess lärmiljö alternativt framgångsrik undervisning kring ett arbetsområde. 

Besökta pedagoger lyfter de vinster man ser i att ta del av en kollegas perspektiv på 

undervisningen och att få tydliggjort kring styrkor och framgångsfaktorer. Hela kollegiet ser 

även stora vinster i att vara besökande och följa sina elever in på annan lektion samt inspireras 

av en kollegas pedagogiska grepp och tankar om undervisningen.  
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Rektors mål är att besöka alla pedagoger under arbetsåret inklusive uppföljande pedagogiskt 

samtal som sedan utifrån behov kompletteras på medarbetarsamtal. Under senaste året har 

behov av att se elevens hela skoldag vuxit fram och utifrån detta har rektor följt specifika klasser 

under heldagar eller riktade aktiviteter. Detta blir en del i skolans systematiska kvalitetsarbete 

och utgår från signaler från elever, terminsanalyser samt resultatkonferenser där åtgärder 

behöver följas upp och utvärderas.  

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN FRAMÅT 

 

1. Ta tillvara all dubbelbemanning/halvklasser fullt ut och korrigera resursanvändning då 

resultat uteblir. 

2. Med ett tydligt ledarskap i klassrummet hålla i rutiner som bestämda platser, styrda 

grupper och det gemensamma ansvaret för vår arbetsmiljö. 

3. All undervisning= inkluderande lärmiljöer. 

4. Ytterligare nyttja de digitala resurserna för pedagogiska vinster. 

5. Variera undervisningen och ge feedback som utvecklar elevens lärande, utmana och 

stötta alla individer. 

6. Minska snuttifieringen, stress och skapa en helhet för eleverna. Se hela individen och 

skoldagen. 

7. Arbete med motivation, studiefokus och lust att lära.  

8. Studieteknik i alla ämnen. 

9. Aktiva klassrum. 
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Måldokument  

 

LÄSÅRET 2018- 2019 – utvärdering 

Utvärdering genomförd juni -19 

1. Öka andelen elever som har betyg i samtliga ämnen i årskurs 9 till minst 80 % 

kommande läsår, åren därefter med fortsatt uppåtgående trend.   

Resultaten visar på en positiv trend på sikt med en uppgång senaste året, från 73 % 2018 

till 75 % 2019. 

 

2. Öka andelen elever som är behöriga till gymnasiet i samtliga årskurser, med 

målet 85 % i nuvarande åk 9 (f. 2003) En uppåtgående trend där målet är 100 %. 

Andel elever som är behöriga till gymnasiet är vid läsårets slut (inklusive lovskola och 

genomförd prövning)77 %, en minskning med 5 % jämfört med föregående läsår. 

 

3. Öka betygsindex i samtliga årskurser. 

Samtliga årskurser har ökat sitt totala betygsindex under läsåret 2018/2019:  

Elever födda: 

2003: +9 (från 131 till 140) 

2004: +9 (från 121 till 130) 

2005: +6 (från 120 ht-18 till 126 vt-19) 

 

LÄSÅRET 2019-2020 - mål 

1. Öka andelen elever som har betyg i samtliga ämnen i årskurs 9 till minst 85 % 

kommande läsår, åren därefter med fortsatt uppåtgående trend.   

 

2. Öka andelen elever som är behöriga till gymnasiet i samtliga årskurser, med 

målet 85 % i nuvarande åk 9 (f. 2004) En uppåtgående trend där målet är 100 % 

 

3. Öka betygsindex i samtliga årskurser. 
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Hur gör vi? 

 Fortsätta utveckla undervisningen genom systematiskt kvalitetsarbete (se 

Vialundsguiden på kumla.se). 

 Inkludering och strukturerat arbete med extra anpassningar, dokumenteras i 

Infomentor.  

 IUP upprättas för samtliga elever, dokumenteras i Classroom. 

 Möjlighet till fördjupning i matematik, SVA, engelska och fysik 60 min/vecka för åk 

8 och 9. 

 Intensivundervisning i matematik periodvis under läsåret för elever som inte når 

målen för betyg. 

 Läxläsning för samtliga årskurser erbjuds, 60 minuter två gånger i veckan, med 

tillgång till behörig pedagog i matematik. 

 Lovskola erbjuds, elever i årskurs åtta och nio som inte når målen prioriteras. 

 Specialpedagog styr, tillsammans med rektor och ämneslag/arbetslag, stödinsatser 

utifrån skolgemensam analys av betygsresultat och tidigare stödinsatser.  

 Öka skolnärvaro, tidiga insatser vid frånvaro, uppföljningar månadsvis. 

 Motiverande arbete med insteg från SYV samt arbetsmarknadskunskap. 

 Insteg och tät samverkan med elevhälsan kring elever och grupper samt 

värdegrundsarbete(se elevhälsans insteg i SKA, bilaga).  

 Coachsamtal på mentorstid, EPA och motiverande samtal. 

 Få eller inga inställda lektioner med hjälp av fasta vikarier, vikarieanskaffare och 

dubbelbemanning. 

 Formativ bedömning, BFL – Bedömning för lärande 

 Elevledda utvecklingssamtal 

 Puls för lärande i samtliga årskurser, aktiva klassrum och arbete med 10 goda 

vanor. 

 Utveckla den digitala kompetensen hos såväl pedagoger som elever. 

 Reparationstillfälle erbjuds eleverna månadsvis, tex för att göra omprov. 

 Ämnesövergripande arbete för helhet och minskad stress. 

 

Underlag för utvärdering av uppsatta mål  

● Betygssammanställning åk 7-9 

● Meritvärde  
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Terminsanalys jan 2020 

Verksamhetsplanen kompletteras vid terminsskiftet ht/vt.  
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Bilaga 1 

Utdrag från mall för uppföljning av kollegiala besök 

Område Kommentar 

Mål med lektionen 
Vet eleverna vad de ska göra och varför?  
Är uppgifter tydliga och finns att tillgå digitalt?  
 

      

Innehåll 
Genom vilka aktiviteter/diskussioner/uppgifter ska eleverna lära och visa 
kunskaper? Hur kopplar pedagog undervisningen till helhet och 
ämnesövergripande arbete? 
 

 

Lärandesituationer 
Hur startar lektionen/arbetspasset?  
Hur arbetar läraren för att föra undervisningen/aktiviteten framåt, 
metoder?  
Är undervisningen varierad? 
Anpassningar/upplägg pojkar/flickor? 
 

 

Relationskompetens/Ledarskap 
Hur arbetar läraren med lärmiljön, arbetsro och studiefokus i gruppen?  
På vilket sätt har eleven del i planering, genomförande och utvärdering av 
undervisningen?   
Beslutar pedagog om platser och gruppindelningar?  
Kan du se skillnad i bemötandet av pojkar/flickor och resultat/effekter av 
det? 
 

 

Betyg/Bedömning 
Vilka bedömningssituationer förekommer?  
Är eleverna medvetna om att de blir bedömda?  
Hur sker det formativa arbetet? 
 

 

 

Positivt: 

Behöver/kan utvecklas: 

Övriga reflektioner från lektionen: 

Hur ska pedagogen utveckla detta och hur möjliggörs insatser/åtgärder? Sätt upp gemensamma mål 

med rektor/kollega 
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Bilaga 2 Elevhälsans insteg i Vialundskolans SKA 

Ht 2019 

 

 


