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November 2019

Systematiskt kvalitetsarbete – Hagaskolan och fritidshem
Verksamhetsidé – vision
Vår vision på Hagaskolan är att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och
utveckling för varje elev. Detta gör vi med kunskap, glädje, trygghet och höga
förväntningar.

Förutsättningar
Hagaskolan är en kommunal skola där Haga/Ekeby rektorsområde tillhör
upptagningsområdet Skogstorp. Rektor på Haga/Ekeby är Leif Dickens. Hagaskolan är
centralt belägen i Kumla och har närhet till naturområden, bibliotek, simhall och ishall,
vilket gör att dessa platser lätt kan användas till undervisningsrum.
På Hagaskolan finns det cirka 244 elever och 30 pedagoger. Vår verksamhet omfattar
förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem.
Skolan har tillgång till ett elevhälsoteam som är en samverkan mellan medicinsk, social
och psykologisk, samt pedagogisk yrkeskompetens.
Skolan ska i nära samarbete med hemmen främja elevernas utveckling och lärande. Vi
vill att varje elev från förskoleklass till åk 6 ska utvecklas efter sin förmåga i en trygg
miljö. För att eleverna ska kunna nå läroplansmålen arbetar vi för att alla elever ska
trivas på skolan samt att de upplever att vi pedagoger förväntar oss att de ska kunna nå
målen. Vi arbetar därför med trygghetsgrupper och storsamlingar en gång i veckan, samt
Hela Haga sjunger två gånger per termin. Till Hela Haga sjunger, bjuder vi in förskolorna
i närområdet. På skolan finns ett föräldraforum och i kommunen också ett föräldraråd.
Alla pedagoger arbetar från en gemensam värdegrund där vi utgår från vår
likabehandlingsplan.
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Resultat konferens

Betyg & omdömen publiceras
i Infomentor.

Hagaskolans årshjul
Årsplan för kontrollstationer, analyser och utvecklingssamtal
Förskoleklassen använder och testar skolverkets nya bedömningsstöd, som blir
obligatoriskt läsåret 2019-2020.
Åk 1-3 använder skolverkets bedömningsstöd.
Åk 2 & 5 använder DLS för avstämning i ämnet svenska på individ- och gruppnivå under
läsåret.
Åk 4-6 och gruppnivå under läsåret. använder Förstå och använda tal, för avstämning i
ämnet matematik på individÅk 4-6 använder diagnosmaterial i aktuellt läromedel i ämnet engelska för avstämning på
individ- och gruppnivå under läsåret.
Åk 3 och 6 använder Nationella Prov för avstämning på individ- och gruppnivå.
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Fritidshemmets årshjul

Fritidshemmets gemensamma mål för verksamheten.
Som övergripande mål för vår verksamhet kommer vi att jobba med dokumentation och med att
finna lugnet i gruppen som helhet. Vi använder oss av smarta mål som bifogas nedan.
Avstämning:
Vi kommer att utvärdera målen kontinuerligt på våra fritidsråd och genom trivselenkäten i
januari 2018.
Ansvariga:
All fritidspersonal på skolan.
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Mål för fritidsverksamheten på Hagaskolan i Kumla kommun.
Datum 20191028

1 Mål
Göra utevistelsen mer betydelsefull.

2 Arbetssätt




Besöka närliggande skogsområden, planera och utföra olika lekar
tillsammans, hoppar höjdhopp utomhus osv.
Erbjuda dagens rastaktivitet på fritids.
Vi som pedagoger måste vara lyhörda och engagerade i elevernas utevistelse.

3 Utvärderingssätt


Utvärdering sker via fritidsråden, där vi ger eleverna chansen att få sin röst
hörd. Där måste vi som personalgrupp bli bättre på att fråga oss frågan “hur
gick det” och “varför”. Lyft också frågan “vad var kul med detta?” eller “vad
har vi lärt oss?”
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Mål för fritidsverksamheten på Hagaskolan i Kumla kommun.
Datum 2019-10-28

1 Mål
Göra eleverna mer medvetna om miljön.

2 Arbetssätt




Lära eleverna om källsortering. Vi har olika behållare där vi sorterar upp papper, glas,
metall, plast, kartong. Vi har ett dagligt samtal om miljötänket.
Vi har en kompost på skolgården och en behållare för plast.
Återbruk. Vi skapar med toalettpappersrullar, glasburkar, konservburkar osv.

3 Utvärderingssätt


Ha en punkt på fritidsråden där vi lyfter målet.

Väga komposten och redovisa för eleverna.

6

Utvecklingsarbete
På Hagaskolan arbetar vi utifrån läroplanens mål för att utveckla vår verksamhet.

1. Läroplansmål – Normer och värden
Alla som arbetar på skolan ska vara delaktiga i att utveckla elevernas känsla för samhörighet,
solidaritet och ansvar för andra människor. Alla ska aktivt motverka diskriminering och
kränkande behandling samt utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

Mål:
Vid höstterminens mitt ska alla på skolan vara väl insatta i våra överenskommelser samt i
vårt värdegrundsarbete.
I september 2019 har samtliga elever och föräldrar getts möjlighet att ta del av skolans
Likabehandlingsplan.
Alla elever som börjar på Hagaskolan ska känna sig väl mottagna av personal och elever. Alla
elever ska trivas på skolan och känna sig delaktiga.

Processen:
Vid skolstart diskuteras skolans överenskommelser i våra trygghetsgrupper, på
föräldramöte och i personalgruppen.
Vi arbetar aktivt med trygghetsgrupper på skolan där eleverna får arbeta med
värderingsövningar samt diskutera relationer mellan elever. I trygghetsgrupperna gör vi
skolans likabehandlingsplan synlig för eleverna.
Genom utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraforum ges möjlighet till diskussioner
om elevernas trygghet och skolans nolltolerans mot kränkande behandling.
Vi ska tidigt ta hjälp av varandras och elevhälsans kompetens.
Vid överlämningar av elever/barngrupper är det mycket viktigt att vi är tydliga och
informativa mellan avlämnande och mottagande pedagoger.
Vi hälsar på varandra och försöker få alla att känna sig välkomna på skolan.
I februari 2020 ska alla elever svara på en trivselenkät.

Avstämning:
Skolans personal analyserar, diskuterar och genomför åtgärder utifrån det resultat som
elevernas trivselenkät från februari 2020 visar.
Överenskommelserna revideras under höstterminen 2020.
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Vi utvärderar kontinuerligt arbetet som pågår i trygghetsgrupperna.
Under utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraforum för vi en fortlöpande diskussion
och dokumenterar föräldrarnas åsikter.

Ansvarig: Samtliga
pedagoger på skolan.
Målen utvärderas
kontinuerligt under läsåret.

2. Läroplansmål – Kunskaper
Det är skolans ansvar att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för
varje individ och medborgare i vårt samhälle. Vi ska ge en god grund för fortsatt utbildning.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är viktiga komponenter för skolans verksamhet.
Skolan ska erbjuda eleverna planerad och strukturerad undervisning såväl i helklass,
halvklass som enskilt. På Hagaskolan tror vi på elevernas utvecklingspotential och därför
ställer vi rimliga krav och har höga förväntningar på eleverna.

Mål:
På Haga förväntar vi oss att samtliga elever når kunskapskraven i åk 3 och når minst
betyget E i åk 6 i alla ämnen.
Alla elever ska nå kravnivån för godkänt på de nationella proven i svenska och matematik
under vårterminen 2020.
Alla elever ska ha nått minst stjärnsvenskanivå 6 i åk 3 och stjärnsvenskanivå 11 i åk 6 i juni
2019.
Alla elever ska ha minst 4 i stanievärde i DLS för åk 2 och 5 vad gäller läsförståelse,
läshastighet, ordförståelse och stavning.
Alla elever i förskoleklass ska vara fonologiskt medvetna när de slutar förskoleklass i juni
2020.

Processen:
Eleverna arbetar med språklekar och språklig-fonologisk medvetenhet enligt Lundbergs
Bornholmsmodell.
Vi arbetar med läs och skrivprocessen utifrån stjärnsvenska för att förse eleverna med
böcker av rätt kvalité och svårighetsgrad för att ge dem bästa förutsättningar för optimal
utveckling.
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Vi använder oss av pedagoger från Kumla kommuns bibliotek för att berika undervisningen
med relevant litteratur.
Vi anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och fördelar resurserna därefter. Vi har
betyg och omdömesprognoser 4 gånger per termin som sedan diskuteras i våra
resultatkonferenser.
Vi använder oss av formativ och summativ bedömning. Lärarna jobbar kontinuerligt med
löpande formativ och summativ bedömning tillsammans med eleverna. En del av
bedömningarna dokumenteras i Infomentor exempelvis pedagogiska planeringar, feedback
på inlämnade uppgifter, provresultat, betygsresultat, omdömen etc.
Under läsåret 2018/19 har vi utarbetat en nulägesanalys som ligger till grund för arbetet
med måluppfyllelse. (se bilaga 1)
Trygghet och god självkänsla är grundstenar för lärande och kunskapsutveckling, det stärker
vi och utvecklar genom ett lärarlett klassrumsarbete, trygghetsgrupper och storsamlingar.

Avstämning:
Skolverkets bedömningsstöd i svenska och matematik i årskurs 1-3.
Att genomföra matematikdiagnoser utifrån ”Att förstå och använda tal” i åk 4 till 6.
Stjärnsvenskabedömning varje läsår.
DLS åk 2 och 5.
Nationella prov i svenska och matematik i åk 3 samt nationella prov i svenska, matematik
och engelska i åk 6.
Fonologisk medvetenhetsbedömning på vårterminen i förskoleklass.
Läskedjor genomförs i augusti-september för åk 2-6. Ettorna genomför det under
vårterminen i slutet på maj.
Regelbundna Proviabedömningar av elever som är i riskzonen för lässkrivmatematiksvårigheter.
Kompletterande pedagogiska analyser och bedömningar genomförs när en elev hamnar i
svårigheter baserat på organisationsnivå-grupp-individ.
Vi gör regelbundna avstämningar för att se att resurserna ligger rätt utifrån åtgärdsprogram
och kartläggningar.
Vi för pedagogiska diskussioner om bedömning på våra pedagogiska konferenser.
Vi har betygs och omdömesprognoser.

Ansvarig:
Rektor och pedagoger.
9

3. Läroplansmål – Elevernas ansvar och inflytande
Arbeta för att främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala,
kulturella och fysiska skolmiljön.
Mål:
Under läsåret 2019/2020 arbetar vi på Hagaskolan för att alla elever efter sin förmåga och
mognad ska ta ansvar för sitt lärande och ha inflytande över sin skolgång.
Process:
Genom formativ bedömning synliggör vi elevernas eget lärande på väg mot kunskapskraven.
Pratar om demokratiska värden, rättigheter/skyldigheter, för att eleverna kan och vill ta ett
personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan.
Eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer.
Uppmärksammar dagligen elevers närvaro.
Klassråd hålls regelbundet för att träna sig i demokratiska samtal.
Elevråd hålls varje månad, där elever från alla klasser är representerade.
Matråd hålls en gång per termin.
Fritidsråd hålls en gång varannan vecka på fritidshemmen.
Vi har elevledda utvecklingssamtal en gång per termin och andra samtal vid behov, för att ge
information om elevernas skolgång.
Avstämning:
Samtalar med eleverna under arbetets gång och låter eleverna reflektera över sina
skoluppgifter.
Vid läsårets slut ska alla elever få en återkoppling i förhållande till kunskapskraven för de
arbetsområden de jobbar med i de skriftliga omdömena.
Vi beaktar det elevrådet/klassråd/fritidsråd/matråd säger.
Ansvarig:
Rektor och pedagoger.
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4. Läroplansmål – Skola och hem
Individuella utvecklingsplaner och elevledda utvecklingssamtal används för att göra
vårdnadshavarna delaktiga i elevens utveckling. De krav som ställs på eleven i form av
kunskapskrav och läroplansmål ska göras väl kända för elever och föräldrar.
Mål:
Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i elevernas kunskapsutveckling, skol- och
fritidssituation.
Processen:
Vid utvecklingssamtal finns möjlighet för vårdnadshavare att vara delaktiga gällande sitt
barns skolsituation.
Genom nyhetsbrev, Infomentor, föräldraforum, enskilda samtal, och föräldramöten ges
möjlighet till delaktighet.
Fritids bjuder in vårdnadshavare till drop-in fika en gång per termin.
Avstämning:
Fortlöpande under året.
Ansvarig:
Alla pedagoger.

5. Läroplanens riktlinjer – Övergång och samverkan
Övergång
Mål:
Att övergångarna från förskola och årskurs samt fritidshem skall fungera på ett bra, tryggt
och smidigt sätt för såväl elever, föräldrar som personal.
Att öka samarbetet mellan olika årskurser från förskoleklass upp till år 6.

Processen:
Att skapa tydliga rutiner för övergångar mellan samtliga verksamheter i Hagaområdet.
Samverkan

Mål:
Att elever och personal får en VI-känsla, där samtliga är delaktiga och trygga.

Processen:
Hagaskolan har trygghetsgrupper med elever från förskoleklass till år 6 i blandade grupper
en gång i veckan.
Vi samverkar mellan de olika fritidshemmen med gemensamma aktiviteter.
Två gånger per termin arrangerar vi Hela Haga sjunger där vi bjuder in närliggande förskolor
att delta.
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På höstterminen arrangerar vi Hagadagen där vi bjuder in närliggande förskolor att delta.
Varje vecka har vi storsamling för år f-6.
Avstämning:
Sker kontinuerligt.

Ansvariga:
Samtliga pedagoger.

6. Läroplansmål – Skolan och omvärlden
Samverkan mellan skolan och närsamhället ska förstärkas. Eleven ska få en inblick i
närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv.

Mål:
Vi främjar samverkan mellan skola och närsamhälle.

Processen:
Vi deltar i aktiviteter som kulturskolan erbjuder.
Vi deltar i aktiviteter som Naturskolan erbjuder.
Vi besöker bibliotek, ishall och simhall samt tar del av andra aktiviteter som kommunen
erbjuder.
Vi bjuder in representanter från arbetslivet som kan berätta och ge eleverna en inblick inom
olika yrken.

Avstämning:
Juni/augusti 2020

Ansvarig: Alla
pedagoger på skolan.

7. Läroplansmål – Bedömning och betyg
Alla som arbetar på skolan ska medverka till att eleverna når kunskapskraven.

Mål:
Att varje elev ska uppnå kunskapskraven i samtliga ämnen.
Att varje elev är delaktig och kan följa sin lärprocess i Infomentor.
Att varje elev utvecklar ett större ansvar för sina studier genom formativ och summativ
bedömning som synliggörs bland annat genom Infomentor.

Process:
Pedagogerna arbetar aktivt med Lgr 11.
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Pedagogerna arbetar med den skriftliga individuella utvecklingsplanen och elevledda
utvecklingssamtal för att stärka elevernas kunskapsutveckling.
Pedagogerna ska under året följa upp elevernas kunskapsutveckling för att utveckla sin
undervisning. Kontinuerliga klassrumsbesök och lektionsobservationer av rektor och
kollegor under terminens gång samt pedagogiska konferenser.
Pedagogerna visar för eleven att man tror på deras förmåga att nå kunskapskraven.
Resultat:
En elev nådde läsåret 1918/19 inte E i svenska, en elev nådde inte E i historia. Tre elever har
haft anpassad studiegång för alla ämnen vilket resulterat i att två av dem inte fått betyg och
en fått godkänt betyg i ett ämne.
I övrigt har Hagaskolan goda resultat och många elever når de högsta betygsstegen. Vi ser att
elever som vi under tidigare årskurser haft oro för att de ej når målen kunnat nå godkända
betyg.

Analys:
Vi är en liten skola och lärarna jobbar nära varandra. Vi har behöriga lärare i alla
ämnen och lärarna har arbetat länge tillsammans.
Vi lyfter problem och möjligheter vid formella och informella möten över klass- och
årskursgränser. Vi diskuterar gemensamt arbetssätt och har en gemensam struktur
som vilar i att skapa trygghet och en god arbetssituation för alla elever med stöttning
och utmaningar på rätt nivå.
En svårighet är att resurserna i 4-6 inte räcker till för att alla elevers behov ska
tillgodoses. Flera elever i åk 4-6 har inte fått det stöd de är i behov av. Merparten av
resurserna för läsåret har gått till gruppen med anpassad studiegång som skulle vara
en temporär lösning under några månader i början av läsåret men som varade under
hela läsåret.
Vad gäller åk 1-3 är det viktigt att fördela resurserna efter behov och att använda
underlag från resultatkonferens till detta.

Avstämning:
Kontinuerligt under året.
Ansvarig:
Samtliga pedagoger på skolan.
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Bilaga 1
Nulägesanalys
Hagaskolan, Kumla
2019-09-04

Åtgärdsplan

1. Bakgrund till insatser
Utifrån nulägesanalysen som vi började med i januari 2019, där vi fick i uppdrag att titta
på våra elevers kunskapsresultat, har vi tillsammans på Ekeby/ Haga kommit fram till
följande utvecklingsområde:
”Vad är det som gör att några elever riskerar att inte nå kunskapskraven i åk 3 och åk 6, när vi
identifierat deras problematik i tidiga åldrar?”

2.1 Planerad insats och koppling till prioriterat problemområde
Fördelning av resurser utifrån behov
Vi ska ha gemensam kunskap om alla barn. Skapa forum för information och delgivande. Viktigt
att arbetslagens tid ligger på bra tider under veckan. Utnyttja fritidsmötena till information och
delgivning av rektor utifrån elevhälsomöten.
Studiero
Ekeby/Haga. Fortsatt NPF säkring av klassrummen och fritids. Utveckling av
trygghetsgrupperna, innehåll, genomförande , tid på dagen, frekvens. Ekebys , start av dagen.
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Specialpedagogiskt forskningsbaserat arbetssätt
Vi ska snabbt komma igång med specialpedagogiskt forskningsbaserat arbete med eleverna utifrån
kunskapen om att många elever inte får den mängdträning som krävs för automatisering av tal,
siffror, grafem, fonem. På Haga/Ekeby använder vi bl.a. Wendickmodellen som ett verktyg.
Extra anpassningar
Vi ska intensifiera arbetet med extra anpassningar och vara noga med utvärdering och uppföljning.
Intern fortbildning
Vi ska bedriva mer intern fortbildning. Lärare lär av lärare/specialpedagoger/speciallärare och
andra med kompetenser som vilar på forskning och beprövad erfarenhet.

2.2 Mål och förväntade effekter
Målet är att flera elever ska nå kunskapskraven i åk 3 och åk 6.
Genom att vi skapar möjlighet till gemensam kunskap om alla elever i våra arbetslag och
fritidsmöten kan vi lägga resurser på rätt saker genom att ständigt omfördela resurser efter
behoven.
Förskoleklassens bedömningsstöd och de specialpedagogiska insatserna med utbildning av alla Fklass lärarna i kommunen gör att förutsättningar för likvärdighet ökar.

2.3 Ansvar
Ytterst är det alltid rektor som ser till att insatserna genomförs. Kommunikationen förs i
de olika forumen som Ekeby/ Haga har. Ledningsgrupp, arbetslag, fritidsplaneringar,
förskoleklassplaneringar, arbetsplatsträffar samt elevhälsomöten.

2.4 Delaktighet
Under senare delen av ht 2018 fick alla F-6 skolor uppdraget att göra en nulägesanalys.
Rektorsgruppen fick arbeta med implementering tillsammans med verksamhetschef. Under
planeringsdagarna i januari 2019 fick all personal en genomgång av rektor vad arbetet skulle
innebära. Vår tanke för Ekeby / Haga vara att all personal skulle vara delaktiga. Ledningsgruppen
för Ekeby/ Haga har varit analysgruppen och deltagit i de gemensamma mötena tillsammans med
andra skolorna . Eleverna har inte deltagit i analysen. Specialpedagogerna och rektor har
uppdaterat den centrala elevhälsan under elevhälsomötena.
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3. Styrkor och svagheter
3.1 Styrkor
Både Ekeby och Haga har hög behörighet inom personalgruppen. Under senare år har det varit en
stabil personalgrupp vilket gjort att vi fått kontinuitet i arbetet. Arbetet inom organisationen utgår
från stor delaktighet hos alla. Elevhälsans personal är mycket involverade i det dagliga arbetet på
skolorna vilket är en framgångsfaktor.

3.2 Risker och förebyggande insatser
Viktigt att vara uthållig i arbetet med insatserna och att alla känner stor delaktighet och ansvar för
genomförandet. Använda alla mötesplatser vi har under veckorna till att diskutera insatserna.

4. Uppföljning och utvärdering
Uppföljningen sker under våra fyra resultatkonferenser under läsåret samt kontinuerligt i våra
olika mötesforum. Ytterst är det rektor som ansvarar att uppföljningen blir gjord. Skolornas
ledningsgrupp planerar och följer upp utvärderingen i arbetslagen

5. Tidsplan
Resultatkonferenserna under läsåret och utifrån resultaten utvärderas arbetet.
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Bilaga 2, Digitaliseringsplan

Digitaliseringsplan för Hagaskolan och Ekeby skola 2018-2019
Bakgrund
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen
beslutat om förändringar i styrdokumenten för bland annat grundskolan. Den första
juli 2018 började den nya reviderade skolplanen att gälla. Den innehåller en rad
förtydliganden runt vårt digitaliseringsuppdrag i skolan. Det står tex.
”De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur
digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga
att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier
och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka
förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp
av digitala verktyg.” (Skolverket)
Vidare står det ” alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda
digital teknik”
I digitala Kumla 2025 står det att läsa under avsnittet “Utbildning och livslångt
lärande”
I Kumla kommun prioriteras det livslånga lärandet och värdesätter all form av
kunskap.
Digitalt mål
”Skolan och förskolan strävar efter att minska skillnader i digital kompetens bland
barn och ungdomar. Digitaliseringen utnyttjas för att effektivisera lärandet och öka
måluppfyllelsen genom att de möjligheter till nya arbetsformer som möjliggörs
introduceras i verksamheterna. Barn och elever i Kumlas förskolor och skolor har
tillgång till digitala verktyg, digital infrastruktur och digitala läromedel i lärprocesser
och skapande. Föräldrarnas känsla av delaktighet ökas genom digitala kanaler.
Personal i förskola och skola har god kompetens att använda digitala möjligheter i
utvecklingen av den pedagogiska verksamhetens kvalitet och resultat. Samtliga
skolor och förskolor använder enkla och effektiva digitala system för att effektivisera
utbildningsadministrationen. Digital information och digitala verktyg används inom
kommunal vuxenutbildning. Systematisk användning av IT uppmuntras för att öka
kvalitet, servicegrad och kompetens inom kommunala vuxenutbildningar.”

Syfte
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Specialpedagogiskt forskningsbaserat arbetssätt
Vi ska snabbt komma igång med specialpedagogiskt forskningsbaserat arbete med eleverna utifrån
kunskapen om att många elever inte får den mängdträning som krävs för automatisering av tal,
siffror, grafem, fonem. På Haga/Ekeby använder vi bl.a. Wendickmodellen som ett verktyg.
Extra anpassningar
Vi ska intensifiera arbetet med extra anpassningar och vara noga med utvärdering och uppföljning.
Intern fortbildning
Vi ska bedriva mer intern fortbildning. Lärare lär av lärare/specialpedagoger/speciallärare och
andra med kompetenser som vilar på forskning och beprövad erfarenhet.

2.5 Mål och förväntade effekter
Målet är att flera elever ska nå kunskapskraven i åk 3 och åk 6.
Genom att vi skapar möjlighet till gemensam kunskap om alla elever i våra arbetslag och
fritidsmöten kan vi lägga resurser på rätt saker genom att ständigt omfördela resurser efter
behoven.
Förskoleklassens bedömningsstöd och de specialpedagogiska insatserna med utbildning av alla Fklass lärarna i kommunen gör att förutsättningar för likvärdighet ökar.

2.6 Ansvar
Ytterst är det alltid rektor som ser till att insatserna genomförs. Kommunikationen förs i
de olika forumen som Ekeby/ Haga har. Ledningsgrupp, arbetslag, fritidsplaneringar,
förskoleklassplaneringar, arbetsplatsträffar samt elevhälsomöten.

2.7 Delaktighet
Under senare delen av ht 2018 fick alla F-6 skolor uppdraget att göra en nulägesanalys.
Rektorsgruppen fick arbeta med implementering tillsammans med verksamhetschef. Under
planeringsdagarna i januari 2019 fick all personal en genomgång av rektor vad arbetet skulle
innebära. Vår tanke för Ekeby / Haga vara att all personal skulle vara delaktiga. Ledningsgruppen
för Ekeby/ Haga har varit analysgruppen och deltagit i de gemensamma mötena tillsammans med
andra skolorna . Eleverna har inte deltagit i analysen. Specialpedagogerna och rektor har
uppdaterat den centrala elevhälsan under elevhälsomötena.

18

6. Styrkor och svagheter
3.3 Styrkor
Både Ekeby och Haga har hög behörighet inom personalgruppen. Under senare år har det varit en
stabil personalgrupp vilket gjort att vi fått kontinuitet i arbetet. Arbetet inom organisationen utgår
från stor delaktighet hos alla. Elevhälsans personal är mycket involverade i det dagliga arbetet på
skolorna vilket är en framgångsfaktor.

3.4 Risker och förebyggande insatser
Viktigt att vara uthållig i arbetet med insatserna och att alla känner stor delaktighet och ansvar för
genomförandet. Använda alla mötesplatser vi har under veckorna till att diskutera insatserna.

7. Uppföljning och utvärdering
Uppföljningen sker under våra fyra resultatkonferenser under läsåret samt kontinuerligt i våra
olika mötesforum. Ytterst är det rektor som ansvarar att uppföljningen blir gjord. Skolornas
ledningsgrupp planerar och följer upp utvärderingen i arbetslagen

8. Tidplan
Resultatkonferenserna under läsåret och utifrån resultaten utvärderas arbetet.
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