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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 4 

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

åk 5 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 350 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 

klassrummen samt möjliggöra för ökad trygghet och studiero. Samt för att 
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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, en 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 20-21 är ca 200.  Fylstas 

fritidsverksamheten har hög andel utbildade lärare mot fritidshem. 

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

utbildning) Alla lärare har lärarlegitimation, dock saknas det en lärare 

med behörighet i hemkunskap och en lärare i trä- och metallslöjd.  

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 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Årskurs 6      

Andel behöriga 
till gymnasiet  

90%  73.1% 52.6% 76.9% 

Genomsnittligt 
meritvärde 

220  186.35 156.97 169.29 

Pojkarnas 
meritvärde i 
relation till 
flickornas ska 
öka 

0,9 i relation till 
flickornas) 

A-spår 
 
B-spår 

1,02 
 
0.82 

1,02 
 
0,71 

1,08 
 
0,69 

Andel elever 
med betyg i alla 
ämnen 

Ska öka  67.3% 47.4% 71.8% 

 

Sammanfattning åk 6 

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

upp till förvaltningens mål och lämnar över 1/3 del av elever till åk 7 som 

inte har betyg i alla ämnen. 2019 var det hälften av eleverna som inte hade 

betyg i alla ämnen.  Även andelen elever som är behöriga till gymnasiet är 

för få som också ser ut att vara över tid, i år var det nästan 1/3 del av 

eleverna som inte är behöriga.  Positivt är att när det gäller pojkarnas 

meritvärde i relation till flickorna, har vi en progression varje år.  
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Nyckel tal 
Årskurs 1-5 

Förvaltningens 
mål 

Kommentarer 2020 2019 2018 

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 

92.3% 
67.3% 
80.2% 
78.6% 
75.9% 

92.9% 
81.1% 
79.6% 
82.2% 
82% 

82.7% 
76.9% 
82.3% 
84.1% 
75.6% 

Andel blå 
ämnen per elev 
per årskull 

Ska öka Åk 1  
Åk 2  
Åk 3  
Åk 4  
Åk 5 

4.3% 
6% 
7.7% 
25% 
29.5% 

3.8% 
6.2% 
12.3% 
35.8% 
26.8% 

0% 
2.6% 
10.2% 
10.4% 
21.8% 

 
 
Sammanfattning åk 1-5 

Resultaten för andel elever som når godtagbara + mer än godtagbara i åk 

1-5 når vi inte heller fullt ut förvaltningens mål. Vi har ingen årskurs som 

ökar sin egna måluppfyllelse (åk 1 2018 är åk 3 2020) och inte heller har 

vi en jämn progression när man bara ser på årskurserna (åk 2 2018, 2019 

och 2020).  

Resultaten för andel blå ämnen per elev, syns ett bättre resultat, här har vi 

en progression som är positivare. Här är det åk 3 och åk 4 som inte har en 

positiv utveckling, övriga årskurser lyckas med att öka andelen elever som 

har mer än godtagbara kunskaper.  
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Undervisningens kvalitet, jämställdhet, elev-/barninflytande, och 

studiero 

Resultat hämtade från elevenkäter. 

Nyckel tal 
Årskurs 1-9 

Förvaltningens 
mål 

Kommentarer 2020 2019 2018 

Genomsnittliga 
värdet av 
elevernas svar 
angående ”god 
undervisning”.    

 

Åk 5, 75%  

 75,2 %  85,6 % 

Genomsnittliga 
värdet av 
elevernas svar 
angående 
trygghet och 
trivsel.   

 

 

 

Åk 5: >90% 

 

 

 

92,6 %  95,5 % 

Studiero   85 %  71%  57 % 

 

Resultaten talar för att vi har förbättringar att göra inom varje område. 

När det gäller undervisningens kvalitet, så upplever 75% av eleverna att 

det är en god undervisning 2020, 2018 var det 85%, vi har alltså tappat 

bort 10% av hur eleverna upplever god undervisning.  

Jämställdhet är ett prioriterat område både nationellt och lokalt. Ser vi på 

kunskapsresultaten har Fylsta goda resultat vad gäller pojkars resultat. 

Men, resultaten visar att pojkar i a-spåret har högre resultat än flickor och 

det över tid. Detta är en intressant fråga att arbeta vidare med under detta 

år.  
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Resultat på Elev/barninflytande hämtas från elevenkäten för åk 5 och är 

från 2020. 90% av eleverna upplever att lärarna låter eleverna vara med 

och påverka vad man ska arbeta med i skolan. 97% av eleverna anser att 

lärarna tar hänsyn till vad eleverna tycker. 75% upplever att lärare 

planerar och utvärderar skolarbetet med dem. 97% upplever att lärarna 

lyssnar på eleverna.  

Utvecklingen av upplevd studiero hos eleverna visar en positiv utveckling, 

från 57% 2018 till 85% 2020.  

Sammanfattande analys  

Verksamhetsplanen från förgående år hade fokus på elevers mående och 

kunskapsutveckling. Mål för läsåret 2019-2020 var att öka andelen blå och 

gröna markeringar i alla ämnen, att öka elevernas trygghet och studiero på 

skolan. Samt att det råder en likvärdighet i alla klassrum och på hela 

skolan. 

De åtgärder som skulle leda till ökad kunskapsutveckling och en ökad 

upplevelse av trygghet och studiero resulterade i vissa förbättringar, men 

är som resultaten visar ovan i behov av ytterligare åtgärder.  

 

Förbättringar kunde framförallt synas i trygghetsarbetet. Våra rutiner och 

aktiviteter i årshjulet för värdegrundsarbete ledde till en ökad trivsel och 

känsla av att vara trygg i skolan. Antal anmälda misstankar om 

kränkningar är ungefär det samma som tidigare, skillnaden är att personal 

i samarbete med skolans Trygghetsteam följer upp ärenden systematiskt 

och anpassar åtgärder därefter. Vilket visar sig i elevernas svar på 

trygghet och trivsel för åk 5 (se ovan), där 92.6% av eleverna anser att 

skolan är trygg och att det råder trivsel. Däremot har vi tappat 3% från 

2018. Trygghetsteamet har en viktig roll här genom att stötta och 
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samarbeta med personalen, samt påminna om rutiner och årshjulet för 

värdegrunden 20-21 (se bilaga 1). Där finns aktiviteter som ska främja till 

att eleverna har en trygg skola med hög trivsel. Våren 2019 hade vi en 

kvalitetsgranskning av Skolinspektionen där fokus b.la. var på 

undervisningens kvalitet samt trygghet och studiero. Skolinspektionen 

genomförde intervjuer med personal och elever samt gjorde 

klassrumsbesök. De kom fram till att utbildningen präglades i flera delar 

av trygghet och studiero. Utvecklingsområden fanns, det att all 

undervisning utformas så att klassrumsmiljön präglas av studiero för 

samtliga elever. Det genom gemensamma rutiner och förhållningssätt hos 

lärarna och att eleverna ska göras delaktiga i arbetet med studiero. 

 

Sett över tid har Fylsta låga kunskapsresultat, vi når inte förvaltningens 

mål och inte heller våra egna uppsatta mål. De åtgärder som vi arbetade 

med under förgående år behöver justeras och verkligen fokusera på 

åtgärder som leder till högre måluppfyllelse. I läsårsutvärdering från 

personalen framkom det  att många upplevde att elevhälsans arbete inte 

var synligt och att de inte var en del av skolan. Utvärderingarna visade 

också på att samarbetet på skolan och mellan olika arbetslag spretar. Tre-

lärarsystemet fungera olika bra. Mötesformer och syften med möten 

upplevdes olika bland personalen.  

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. 

Fylsta har goda förutsättningar med hög lärartäthet (tre-lärarsystemet) 

och bred behörighet. Elevhälsans arbete behöver närma sig det dagliga 

arbetet på skolan, personalen ska känna att elevhälsans alla professioner 

finns tillgängliga och ger det stöd som behövs. Skolinspektionen såg redan 

våren 2019 att undervisningen främjade i flera delar elevernas 
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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. 

Förgående år pågick ett utvecklingsarbetet kring NPF-anpassningarna av 

klassrum och tydliggörande lärmiljö. Flertalet av personalen besökte 

Källbrink skolan i Stockholm, som ligger i framkant vad gäller NPF och 

tillgänglig lärmiljö. Det råder fortfarande inte en samsyn och utvecklad 

kunskap på skolan utan arbetet måste fortsätta under detta läsår. Vilket 

lyftes fram i personalens läsårsutvärdering. Under föregående läsår gick 

Fylstas ledning in i ett samarbete med Malmens skola. Rektor var under 

stora delar av läsåret ej närvarande på Fylsta utan arbetade heltid på 

Malmens skola. Fylsta har även under vårterminen ej haft tillgång till 

någon specialpedagog, vilket har lett till en ökad arbetsbelastning för 

lärarna. 

 

När det gäller likvärdighet i bedömningar och kompetens att bedöma, talar 

siffrorna i resultatdelen för att detta behöver arbetas vidare med. Ett 

tydligt exempel på det är hur pojkarna i just A-spåret över tid har högre 

meritvärde i relation till flickorna?  

 

Riktningen för läsåret 2020-2021 blir tillsammansarbete genom alla led i 

skolan, från skolledning ut till klassrummen.  

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 2020-

2021. Fylsta skolas verksamhetsidé eller vision är att skolan ska vara en 

trygg miljö som skapar möjligheter för våra elever att utveckla det 
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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.  

 

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.  

 

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 kring kollegiala besök och  

   likvärdig bedömning. 
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- Nytt årshjul för skolans systematiska kvalitetsarbete är framtaget (se  

  bilaga 2). 

- Elevhälsan ska vara synlig i skolan och vara ett stöd för lärare och elever.  

- 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.  

- Elevhälsan träffar alla arbetslag efter EHT, ska användas som  

   bollplankstid och återkopplingar från EHT.  

- 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  
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   arbetet att skapa tillsammansarbete på skolan.  

- 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 pedagoger varav sex är fritidspedagoger 

och en är förskollärare. 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.   

 

Mål 2019/2020 

 Samplanering mellan våningarna. 

 Elevernas tider på fritids sker via Infomentor. 

 Elevinflytande. 

 Alla fritidsavdelningar har planering onsdagar kl. 8.00-11.00.  

 Fritidsplaneringen har en tydlig dagordning. 
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 Målen för verksamheten används kontinuerligt på 

fritidsplaneringen. 

 Värdegrund och trygghet är ett fokusområde under läsåret. 

 Rastaktiviteten ska erbjuda styrda aktiviteter på samtliga raster. 

 1 pedagog ska ansvara för rastverksamheten. 

 

Uppföljning av föregående års åtgärder  

I utvärderingen av fritidsverksamheten läsåret 2019/2020 framkommer 

att samplaneringen mellan våningarna har fungerat på ett bra sätt. 

Fritidspersonalen har utarbetat en tydlig dagordning där samplaneringen 

är återkommande varje vecka, både gemensamt och enskilt på våningarna. 

Under året har flera elever i åk 3-6 slutat på fritids och därför gjordes en 

omorganisation där större fokus ligger på att skapa ett meningsfullt fritids 

även för de äldre eleverna. Omorganisationen innebar att F-2 eleverna är 

på blå och gulvåning och åk 3-6 är på rödvåning och bildar ett storfritids. 

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. Värdegrund och trygghet har under året varit ett 

prioriterat område, både under skoltid och under fritidstid. Alla teman 

fritids arbetar med utgår från ett värdegrundstänk och diskussioner om 

trygghet förs dagligen. Fritidspersonalen styr aktiviteter för att främja 

trygghet och att nya relationer skapas för att på så vis bli ett tryggare 

fritids. Under året har rastaktiviteter anordnats på lunchrasten. Under 

vårterminen har även förmiddagsrasten bestått av rastaktiviteter där en 

enskild fritidspedagog har ansvar för detta. Vi ser att många elever deltar 

på rastaktiviteterna och färre konflikter på skolgården uppstår. 
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Mål 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 

 Formulera och lägga in extra anpassningar i infomentor och 

informera klasslärare.   

 Fokus på ”Tillsammansarbete” ihop med hela skolan. 

 

Planerade åtgärder  

Vi fortsätter att använda planeringstiden på samma sätt men utvecklar 

diskussioner som leder till att de övergripande målen tydligare synliggörs 

och uppnås. Innehållet under planeringstiden följs i en ny framtagen 

dagordning där utvärdering av föregående vecka görs regelbundet och på 

så vis skapar en riktning om vart vi är på väg. Varje fritidspersonal 

förväntas också vara styrande i elevernas aktiviteter under veckan. All 

fritidspersonal planerar områden som de vill ansvara för, och utvärderar 

med gruppen på den gemensamma planeringstiden. Planeringen möjliggör 

också att blå och gulvåning kan samköra aktiviteter i ålderhomogena 

grupper. Trivselenkäterna på fritids görs av fritidspersonalen under 

skoltid och utvärderas tillsammans med biträdande rektor 2ggr/ läsår. 

Fritidspersonalen samverkar med lärarna och upprättar extra 

anpassningar vid behov i InfoMentor. Tid finns under den gemensamma 

planeringtiden för lärare och fritidspersonal. Fritidspersonalen är även 
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med på utvecklingssamtal vid behov. All skolpersonal ska under läsåret 

arbeta mot ett mer ”tillsammans arbete” där hela skolan involveras. 

Förstelärarna på skolan kommer tillsammans med personal och rektor 

driva utvecklingen under läsåret.  

 
 
 
FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Bilagor  

 
1 Värdegrund 
2 Systematiskt kvalitetsarbete 
3 Fritidshem 

 


