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Verksamhetsplan 2020 

 
Skogstorpsskolan F-6  

 Verksamhetsidé - Vision 

Skogstorpsskolan är en skola för huvudet, handen och hjärtat. 

Skogstorp F-6 ska vara en skola där alla elever känner sig välkomna, trygga och 

utvecklas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar.  

Alla elever ska stödjas att nå läroplanens mål. 
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Förskoleklass och grundskola  

Förutsättningar 

Området 

Skogstorpsskolan ligger i norra delen av kommunen. Skolan har verksamhet från 

förskola till åk 9, fördelad på tre rektorsområden: förskola, F-6 och 7–9.  Skolan 

ligger i ett expansivt område vilket bidrar till att vi har en ständig inflyttning av 

barn/elever. Det medför att vi kontinuerligt får se över vår organisation för att 

finna lösningar. 

 

Elever 

På Skogstorpsskolan går det 490 elever i årskurserna F-6.  

 

Lokaler 

Skolan byggdes 2004 inspirerat av de pedagogiska idéer som går under namnet 

”Skola 2000”. Vår skola är en modern arbetsplats för såväl barn/elever som 

vuxna, vilket innebär att varje enhet har ett stort arbetsrum, ”hjärtat” som 

rymmer ca 85 elever. Dessutom finns det på varje enhet, 5–6 arbetsrum i olika 

storlekar. Personalen har sitt arbetsrum i direkt anslutning till enheten. 

 

Tack vare skolans växande elevantal har vi tagit i bruk även Ericssons tidigare 

utbildningslokaler ”Borgen” som är beläget ca 500 meter söder om Skogstorp. 

Lokalerna har rymliga klassrum och en stor gemensamhetsyta. 

 

Organisation 

Våra barn/elever har sin tillhörighet i någon av våra arbetsenheter. 

Verksamheten är förlagd till lokalerna Skogstorpsskolan och Borgen. 

Organisationen är planerad utifrån lärares behörigheter och vi har en tanke att 
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det ska vara fyra lärare på tre klasser. Det innebär att vi på olika sätt, beroende 

på behov kan stötta upp i varandras klasser. På fritidshemmet har vi 18 personer 

som arbetar, 9 av dessa är behöriga.  Det finns minst en behörig fritidspedagog 

på varje enhet.  

 

Modersmålsundervisning 

När det gäller de elever som har annat modersmål än svenska, följer vi 

kommunens riktlinjer. Det innebär att vi gör en kartläggning av kunskapsnivån 

och därefter tas beslut om hur skolsituationen/undervisningen ska se ut.  Vid 

behov finns det möjlighet att erbjuda modersmålsundervisning där 

studiehandledning ingår.  

Elevhälsoplan 

Elevhälsoarbetet genomsyrar verksamheten och involverar all personal. Elevers 

lärande, hälsa och skolresultat är beroende av varandra. Elevhälsoarbetet 

omfattas av skolans systematiska kvalitetsarbete. 

 

Elevhälsoteamet, EHT samordnar elevhälsoarbetet på organisationsnivå. Skolans 

elevhälsoteam leds av rektor och består av biträdande rektor, specialpedagoger, 

speciallärare, kurator, skolsköterska, närvarocoach, logoped och skolpsykolog.  

 

Elevhälsoteamet stödjer också pedagogerna i elevhälsoarbetet på individ- och 

gruppnivå. 

 

I elevhälsoarbetet har skolan tillgång till följande kompetenser: 

• Två specialpedagoger och en speciallärare, som arbetar nära 

verksamheten i sitt specialpedagogiska arbete.  

• Skolsköterskan har öppen mottagning på fasta tider, samt genomför 

hälsosamtal och finns tillgänglig på telefon och mejl.  
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• Kurator finns tillgänglig för konsultativt stöd till pedagoger och för 

elevsamtal. 

• Närvarocoach arbetar förebyggande och stödjande till arbetslag, 

elever och vårdnadshavare - för att främja hög skolnärvaro. 

• Skolpsykolog bidrar med psykologisk kompetens på individ, grupp- 

och organisationsnivå. 

• Skolläkare är kommungemensam. 

 

Elevhälsoteam EHT- Planering/Struktur inför Läsåret 2020/2021 

 

EHT Skogstorp f-6 

Deltagare: Rektor Jens Berisson, Biträdande Rektor Linnéa Höljer, Specialpedagog Karin Åkesson, 
Specialpedagog Ann-Marie Nyström, Skolkurator Sophie Arvberger, Skolkurator Elyan Khorshid, 
Närvarocoach Jonna Ölvestad Werner, Skolpsykolog Olga , Skolsköterska Maria Vörde. 

 

EHT 

Vi har EHT varje måndag, mellan 10:30-12:00.  

Vissa EHT är träffar då vi arbetar renodlat förebyggande/främjande, med rutiner för skolnärvaro, 
likabehandling, analyserar måluppfyllelse etc.  

 

EHT möter arbetslag 

Varannan vecka deltar rektor/biträdande och specialpedagoger i lärarnas och fritids arbetslagsträffar. 
Under några tillfällen per läsår medverkar även skolsköterska, skolpsykolog och kurator i arbetslagen. 
Elevhälsans professioner tar också uppdrag att handleda och ge konsultation till pedagoger. 
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• Logoped bidrar med sin kompetens i utformningen av stöd. 

 

 

 

Ärendegången när elev befaras att inte nå målen 

Verksamheten planeras med eleven i centrum. Eleven bereds möjlighet att vara 

delaktig i utformning av undervisning och extra anpassningar. Det innebär att 

varje elev ska få ledning och stimulans utifrån sina förutsättningar, behov, 

resurser och intressen. Varje elev ska få tillgång till pedagogiskt material 

anpassat efter inlärningssituation. 

Skolan ska främja både kunskaps- och social utveckling. 

Om en elev ändå inte utvecklas mot målen arbetar arbetslaget med extra 

anpassningar. Som stöd i arbetet med anpassningar finns elevhälsans 

professioner.  

Trygghetsarbete/Likabehandlingsarbete 

Biträdande rektor leder trygghetsteamet. I teamet ingår kuratorer och Kamratstödjare från varje 
enhet. Teamet träffas varannan måndag. Teamet arbetar främjande och förebyggande. 

 

Utredning av misstänkta kränkningar är i första hand delegerat till den personal som 
uppmärksammar händelsen. Vid behov involveras Biträdande rektor i utredningen. Biträdande rektor 
återrapporterar till huvudmannen. (Se även Likabehandlingsplan) 

 

Elevråd 

Rektor och biträdande rektor leder elevrådet. Närvarande vid träffarna är  elevrepresentanter från 
varje enhet från årskurs 1-6. Elevrådsmötena har olika teman, som elevinflytande, mat, studiefokus 
etc. 
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Ibland behöver extra anpassningar kompletteras med särskilt stöd. Det sker efter 

beslut av rektor och då upprättas ett åtgärdsprogram. Stöd ska i första hand ges 

i den undervisningsgrupp eleven tillhör, men kan i vissa fall ges enskilt eller i 

särskild undervisningsgrupp. 

 

Likabehandlingsarbete 

På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Vi tar 

avstånd från alla typer av våld, mobbning, diskriminering och kränkande 

behandling. Fokus ligger på barnets/elevens känsla. Vi arbetar för att alla 

barn/elever och personal ska känna sig trygga och bemöta varandra med 

respekt. Detta leder till ett gott samarbetsklimat på skolan som ska ge alla 

barn/elever en trygg och lugn studiemiljö. Alla barn/elever har rätt till 

studiefokus efter sina behov.  

 

 

 

 

Det innebär att: 

 

 

● Vi möter varandra med respekt och vänlighet 

● Vi motverkar all form av kränkande behandling och mobbning 

● Vi arbetar för att alla går ut med minst godkända betyg och erbjuder 

goda möjligheter till ett praktiskt/estetiskt sätt att arbeta 
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För närmare beskrivning se Skogstorpsskolans likabehandlingsplan för 20/21, 

som publiceras på Skogstorpsskolans hemsida. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Alla delar av skolans verksamhet ska omfattas av ett systematiskt kvalitetsarbete. 

På elevnivå ansvarar lärarna för det systematiska kvalitetsarbetet och på 

organisationsnivå ansvarar rektor/biträdande för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Verksamheten ska bedrivas utifrån styrdokument, beprövad 

erfarenhet och vetenskaplig grund. Verksamheten ska genomsyras av ständigt 

förbättringsfokus, vilket innebär att erfarenheter och synpunkter tas till vara, 

analyseras och omsätts i konkreta förändringar. 

 

Resultatmätningar 

Som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete genomförs olika tester, 

exempelvis: 

● Förskoleklassen arbetar med Skolverkets material “Hitta språket” och 

“Hitta matematiken” 

● DLS (Diagnos Läs och Skriv) i åk 2 och åk 5. Resultaten följs upp av 

specialpedagoger tillsammans med lärare och ligger till grund för 

planering av riktat stöd. 

● Skolverkets bedömningsstöd används i åk 1 och åk 2  

● Matematiktest, ”att förstå och använda tal”, åk 5 

 

Nedan följer FLL: s måldokument för arbete på vetenskaplig grund: 
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Vetenskaplig grund för skolorna i Kumla  

Skollagen 1 kap 5 § föreskriver att skolans verksamhet ska grunda sig på vetenskap och beprövad 
erfarenhet.  

I arbetet med Kunskap i fokus strävar vi efter att skapa en kultur och en organisation som gör att vi 
ständigt utvecklar våra arbetssätt genom att, dokumentera, analysera våra resultat, reflektera över 
vad som gjorde att resultatet blev som det blev och vad vi ska förbättra. På så sätt utvecklar vi vårt 
arbete genom beprövad erfarenhet. 

Kumla kommuns vision 

I Kumla kommun värdesätter vi all form av kunskap och ser förskolan och skolan som grunden till det 
livslånga lärandet. Kunskap och utbildning är viktigt för hela Kumlas utveckling. År 2025 är Kumla 
kommuns skolor kända för sina resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och 
inspirerande lärare. Skolan och förskolan är trygga miljöer som skapar möjligheter för elever och barn 
att förverkliga sina drömmar. Kumla kommuns elever är attraktiva på arbetsmarknaden och är även 
väl förberedda för fortsatta studier. 
Vetenskapliga grund och beprövade erfarenheter i Kumla kommuns skolor. 

Du som arbetar i Kumla kommuns skolor ska vara väl förtrogen med vår vetenskapliga grund för att 
både på egen hand och tillsammans med kollegor kunna utveckla undervisningen. 

 

Vi lutar oss mot och använder följande för att utveckla vår verksamhet och undervisning… 

▪ Läroplanen – … för att följa och leverera vårt uppdrag 
▪ Skollagen – … för att följa skollagen 
▪ Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen 

 

Pedagogiskt ledarskap i skolan 

Rektors möjligheter att tillsammans med lärarna utveckla undervisningen är avgörande för skolans 
resultat och vi arbetar för att ge rektorerna förutsättningar för uppdraget. 
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Skogstorps årshjul – organisationsnivå 

Kontinuerligt under läsåret 

● Arbetslagens arbete med ledning, stimulans, stöd samt 

likabehandlingsarbete, följs regelbundet upp under arbetslagstid. 

● Utvärdering av särskilt stöd och extra anpassningar, kopplat till elevens 

resultat, sker kontinuerligt i arbetslagen och i dialog med elev och 

vårdnadshavare. 

● Observationer och lektionsbesök genomförs av rektor, biträdande rektor 

samt specialpedagoger. 

● Fritidsenheterna sätter enhetsmål utifrån läroplanens kapitel 1, 2 och 4. 

Målen följs upp.  

● F-3 jobbar med matematiksatsningen TRR tillsammans med SKR och 

NCM. Gäller även övriga F-6 skolor. 

 

Augusti-September 

● Introduktion av ny personal 

● Eleverna tas emot, dialog med eleverna om värdegrund på enheterna 

● Föräldramöten 

● Revidering av Likabehandlingsplan och upprättande av ordningsregler 

● Analys av nationella prov åk 3 och åk 6, samt betyg, på arbetsenhet- och 

skolnivå 

● Revidering av verksamhetsplan och måldokument 

● Inrättande av råd (elevråd) 

● Arbetslaget går igenom ”Checklista vid läsårsstart” 

● Arbetslagsarbete:  inför ”tidiga utvecklingssamtal” som drar igång under 

september. Individuella utvecklingsplaner ( IUP) upprättas. 
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● Trygghetsvandring genomförs 

● Tider för arbetsplatsträffar APT och samverkan fastställs 

● Medarbetarsamtalen påbörjas 

● (Läsårets första föräldraforum) 

Oktober-December 

● Rapportering och analys av nationella proven, betyg till förvaltningen 

som leder till en kommunanalys 

● Skolans egen trygghetsenkät genomförs och analyseras av 

Trygghetsteamet. Individuell uppföljning av mentor vid behov.  

● Resultatkonferens- utifrån skolans första, summativa bedömning. (v. 44) 

● Sammanställning och analys av höstens observationer på skolnivå 

(december).  

 

● Analys av Medarbetarenkäten, som presenteras på en APT. (vartannat år) 

● Brandövning 

● Skyddsrond 

Januari-Februari 

● Resultatkonferens- utifrån skolans andra, summativa bedömning. (v. 2) 

● Upprättande av arbetsmiljöplan 

● Bokslutsberättelse 
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Mars- Maj 

● Lönesamtal under mars-april 

● Kommungemensam Trivselenkät skolbarnomsorg, samt grundskola 

riktad till barn/elev 

● Kommungemensam medarbetarenkät (vartannat år) 

● Resultatkonferens- utifrån skolans tredje, summerade bedömning. 

● Påbörjat arbete med organisation inför kommande läsår 

Juni 

● Sammanställning och analys av vårens observationer på skolnivå.  

 

● Resultatkonferens- utifrån skolans fjärde, summerade bedömning, samt 

analys av nationella prov samt betyg, på individ-, arbetslags och skolnivå 

● Resultat och utvärdering av våra verksamhetsmål  

● Sammanfattande analys av periodisering, vad gäller riktat stöd 

 

Pedagogiskt ledarskap  

Genom regelbunden närvaro i arbetslagsmöten utövar rektor och biträdande 

rektor ett nära pedagogiskt ledarskap. I dessa forum kan rektor/biträdande delta 

i pedagogisk reflektion, förmedla sin syn på värdegrund, metodik och kollegialt 

lärande. 
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Rektor, biträdande rektor och specialpedagoger kommer också under året göra 

klassrumsbesök. Varje lärare får återkoppling och genom samtalet möjlighet att 

utvecklas vidare.  

Varje enskild lärare, samt arbetslaget analyserar sin undervisning regelbundet 

och lämnar till/diskuterar detta med rektor. Möjlighet till en fördjupad reflektion 

över uppdraget, pedagogernas förmågor och professionella utveckling ges i 

utvecklingssamtalet. 

Biträdande rektor samordnar mentorskap till nyutbildade och nyanställda lärare, 

men finns även tillgänglig för alla medarbetare för pedagogiska frågor. 

Förstelärare 

Vi har en förstelärare som fortsätter att utveckla vårt arbete med ”BFL” 

Bedömning för lärande, en förstelärare med ansvar att driva 

matematikutveckling, samt en förstelärare som utvecklar vårt arbete med 

elevernas läs- och skrivutveckling. Förstelärarna har under läsåret 19/20 och 

20/21, tillsammans med rektor, uppdraget att leda utvecklingsarbetet runt 

bedömning. 

Bedömning för lärande 

Att använda de fem nyckelstrategierna för bedömning för lärande är en av de metoder som mest effektivt 
förbättrar elevernas kunskapsutveckling. Vi introducerar successivt nyckelstrategierna. 

▪ Att 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 

Kollegialt lärande 

Vi strävar efter att ge lärare möjlighet att lära tillsammans genom att ta del av forskning och erfarenheter, 
prova att genomföra förändringar i undervisningen, utvärdera och dra slutsatser. 
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Förskoleklass 
 

Från och med läsåret 18/19 är förskoleklass obligatoriskt. Det innebär en 

förändring i att vårdnadshavare behöver söka ledigt. Förskoleklass arbetar efter 

samma läroplan (lgr11) sedan tillägget om förskoleklass jan 2016 och är 

förtrogna med det. Förskoleklass arbetar med Bornholmsmodellen och under 

läsåret 18/19 började man att arbeta med ”Hitta språket” och ”Hitta 

matematiken”, ett undervisnings- och bedömningsstöd för svenska och 

matematik. Under 20/21 deltar förskoleklass i satsningen TRR. Förskoleklass 

deltar i den skolövergripande tillgänglighetssatsningen.  

Lärarna i förskoleklass har under läsåret 19/20 fått bättre förutsättningar för 

gemensam planering och även att kunna delta mer i skolans övergripande 

utvecklingsarbete på utvecklingskonferenserna. Fritids förskoleklassen består av 

fyra fritidspersonal och är representerade i fritids styrgrupp. 

 

Resultat 

Uppföljning av föregående års åtgärder 

Vad fick utvecklingsåtgärderna i förra verksamhetsplanen för resultat, vilka 
förbättringar ledde de till och vad finns det för behov av ytterligare åtgärder? 

Resultaten på godkända elever har stigit i allmänhet och andelen elever med 
högre bedömning har också stigit. Detta kan vara tack vare att vi arbetat med 
likvärdig bedömning och vågar göra en högre bedömning på elever som visar 
goda kunskaper. 

Resultaten för årskurs 4 har sjunkit och där har vi en grupp elever med 
specifika svårigheter.   
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Vi har ökat procenttalet med andelen elever som nått betyg i alla ämnen. 
Andelen pojkar fick under detta år lägre meritvärde. En förklaring kan vara att 
vi hade en grupp elever där flera var pojkar med speciella behov. 

I dagsläget har vi på några enheter skapat en studieverkstad för att öka 
måluppfyllelsen för alla elever. 

 

Årets resultat 

Nyckeltal  Förvaltningens 
mål    

Kommentar Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Årskurs 6-9      

Andel behöriga 
till gymnasiet  

90% Förändringen för 
varje årskurs följs 
över tid. Se bilaga, 
exempel på 
uppföljningsmatris i 
bilaga 1. 

88,9% 75% 85,2% 

Genomsnittligt 
meritvärde 

220 Se ovan.  243,3 214,4 208,8 

Pojkarnas 
meritvärde i 
relation till 
flickornas ska 
öka 

0,9 i relation till 
flickornas) 

Se ovan P: 216,9 

F: 267,8  

P:213,6 

F:215,4 

P:190 

F:221,7 

Andel elever 
med betyg i alla 
ämnen 

Ska öka /Ersätter gamla 
måttet betygsvärde// 

88,9% 73,1% 83,3% 

Årskurs 1-5      

Andel elever 
som når lägsta 
godtagbara nivå 
(gröna ämnen) + 

Ska öka Förändringen för 
varje årskurs följs 
över tid. Se bilaga, 

Åk1: 
97,1% 

Åk1 
:97,7% 

Åk1: 
98,5% 
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andel elever 
som har mer än 
godtagbar nivå 
(blå ämnen) per 
elev och årskull 

exempel på 
uppföljningsmatris 

Åk2: 
95,1% 

 

Åk3: 
94,1% 

Åk4: 
84,3% 

Åk5: 
95,9% 

Åk2: 
91,6% 

 

Åk3: 
93,9% 

Åk4: 
94,2% 

Åk5: 
92,4% 

Åk2: 
94,9%  

Åk3: 
95,1% 

Åk4: 
94,3% 

Åk5: 
84,4% 

Andel blå 
ämnen per elev 
per årskull 

Ska öka  Åk1: 
9.7% 

ÅK2: 
11,6% 

Åk3: 

24,7% 

Åk4: 

33,1% 

Åk5: 
58% 

Åk1: 
9,4% 

ÅK2: 
8,9% 

Åk3: 
19,6% 

Åk4: 
20,1% 

Åk5: 
39,8% 

Åk1: 
8,2% 

Åk2: 
11,8% 

Åk3: 
15,4% 

Åk4: 
19,3% 

Åk5: 
35,8% 

Årskurs 1-9      

Genomsnittliga 
värdet av 
elevernas svar 
angående ”god 
undervisning”.    

Åk 8 75%  

 

Åk 5  75%  

Förvaltningen 
genomför enkät i 
årskurs 5 och 8. 
Skolan kan välja att 
göra enkäten eller 
delar av den med alla 
elever. 

Måttet är genomsnitt 
av fråga 6-11 

Se text 
nedan 
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Genomsnittliga 
värdet av 
elevernas svar 
angående 
trygghet och 
trivsel.   

Åk 8:  >90% 

 

Åk 5: >90% 

Se ovan. 

Måttet är 
genomsnittet av fråga 
1,2,4,5 

 

 

 

Se text 
nedan 

  

Studiero   Se text 
nedan 

  

 
Förvaltningens prioriterade områden: 
Hur ser skolans resultat inom de prioriterade områdena ut? 
 
Jämställdhet 
- Uppföljning av resultat och tidigare insatser: Vi försöker möta varje individ 

och har varierad undervisning. Det är grunden till att kunna ge alla 
möjlighet att få¨ visa sina kunskaper utifrån hur de kan lära sig. Vi arbetar 
också fokuserat med diskrimineringsgrunderna i vår undervisning, för att 
utifrån dem tydliggöra allas lika värde. 
 

Elev-/barninflytande / Studiero 
- Uppföljning av resultat och tidigare insatser: På vår skola svarade endast 

47 av 300 elever på elevenkäten, därför har vi valt att titta på resultaten 
utifrån ELSA, 2020.  

- Resultatet visar att en hög andel elever upplever att lärarna lyssnar på 
dem.   Det är en liten mindre andel pojkar i förskoleklass och i årskurs 4 
som upplever att de inte blir lyssnade till (ELSA 2020). När elever får ett nej 
till en fråga kan det vara viktigt att motivera sitt svar för att de ska förstå 
att de blivit lyssnade på. 

- Det är en relativt hög andel elever som upplever att de kan påverka skolan 
(ELSA 2020). Många elever tycker att de får hjälp i skolan (ELSA 2020).  

- Vi har arbetat hårt på skolan med BFL, NPF och våra lärmiljöer. Vi har med 
eleverna i arbetet kring hur vi ska ha det på lektionerna och vad studiero 
innebär. Vi har hög närvaro hos våra elever och eleverna upplever att man 
har kompisar att vara med och vuxna som är snälla (ELSA 2020). 

-  På frågan om andra elever är snälla mot varandra så kan vi ana ett 
mönster med de elever vi arbetade intensivt med förra året i förskoleklass 
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och i årskurs 4. Här har det arbetats intensivt med organisation och 
pedagogiska insatser. Eleverna upplever alla att de själva är snälla mot 
varandra (ELSA 2020). Det finns ett resultat som sticker ut och det är hur 
eleverna upplever omklädningsrum och dusch (pojkar i åk 4). Här är det en 
stor andel som upplever att det inte fungerar och att duscharna inte är 
fräscha. Eleverna upplever ofta att toaletterna är ofräscha och att man inte 
vill använda dem. 
 

Undervisningens kvalitet 
- Uppföljning av resultat och tidigare insatser: Stor andel av eleverna har 

nämnt att de tycker att skolarbetet är lätt och då är frågan vad ordet lätt 
innebär. Kan det vara att nivån på undervisningen är på för låg nivå eller är 
det så att vi arbetar på ett pedagogiskt och varierande sätt så att eleverna 
kan uppleva svåra uppgifter som lätta? Att vi skapar förutsättningar som 
gör att eleverna kan ta in sin kunskap på ett bra sätt? De allra flesta 
eleverna är nöjda med sitt eget skolarbete (ELSA2020). 

 
Utifrån våra resultat kan vi se att vi gör en resa gällande både elevernas 
kunskapsutveckling, elevinflytande och studiero. Vi tolkar det som att vårt 
målmedvetna arbete med likvärdig bedömning för likvärdig undervisning 
börjar ge resultat, därmed inte sagt att vi är framme vid målet. Vi ser att det 
fortfarande finns ett behov för lärare att samarbeta och samverka mer i sin 
undervisning, därför kommer arbetet med likvärdig bedömning att fortsätta 
även under läsåret 20/21, med inriktning på varje ämne. Vi har också utifrån 
resultaten identifierat vikten av att arbeta med genomtänkta lärmiljöer för alla 
elever.  

 

Sammanfattande analys  

Våra resultat ligger nära förvaltningens målvärde gällande behörighet till 
gymnasiet, det var en nedgång förra året och nu ska det bli intressant att följa 
progressionen under detta läsår.  
Meritvärdet har under de senaste två åren legat under FLL:s målvärde, men i år 
låg vi högt över målvärdet. Vi ser över tid att våra meritvärden konstant ökar 
och vi tror att förklaringen ligger i vårt arbete med likvärdig bedömning för 
likvärdig utbildning. Pojkarnas meritvärde ska öka med 0,9 mot flickornas har 
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FLL satt som mål, pojkarnas meritvärde 2020 är högre än det varit de senaste 
två åren. Flickornas meritvärden 2020 sticker ut markant mot tidigare år.  
  
Åk 1–5 Omdömen:  
Vi följer elevernas kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven 
kontinuerligt. Med olika färgmarkeringar, röd, grön och blå ser vi om en elev 
riskerar att inte nå kunskapskraven (röd), befinner sig på en godtag 
kunskapsnivå (grön) eller har mer än förväntade kunskaper (blå).  
 
I årskurserna 1 och 2 ser andelen ”gröna” och ”blå” elever ganska lika ut mot 
andel ”röda” över tid, runt 95% är ”gröna” eller ”blå”. I årskurs 3 ser vi en 
ökning år 2019 med 2,5% vilket är intressant. I årskurs 4 ser vi en mindre andel 
”gröna” och ”blå” elever 84%, resultatet kan bero på att vi har flertalet elever 
med särskilda behov i just den årskullen, vilka vi arbetar hårt runt. I årskurs 5 
ser vi en ökning av andelen gröna och blå elever över tid.   
  
”Blå” elever:  
Vi ser en liten ökning av andelen ”blå” elever i årskurserna 1 och 2. Vi har en 
ökning på andelen ”blå” elever från årskurs 3 och uppåt. Ökningen 2019–2020 
märks mellan årskurserna 3 och 4. Årskurs 5, 2019 hade vi 39,8% elever som 
var blåmarkerade och deras meritvärden på våren 2020 låg på 243. I våras 
hade årets årskurs 5: or 58% andelar blåmarkerade elever. Inför 
betygssättningen nu i höst blir det intressant att följa. 
I vårt arbete med likvärdig bedömning pratar vi mycket om gränserna mellan 
de olika färgerna, men både vi och lärarna upplever att genom vårt arbete har 
säkerheten inför bedömningarna ökat och man "vågar" ge eleverna den 
färgmarkering de förtjänar, även i årskurs 1.   
  
Gällande elevenkäten hade vi endast 47 svarande av 300 elever, vilket är ett för 
litet underlag för att dra några slutsatser av, men enligt ELSA ser vi att 
studieron hos elever i årskurs 4 har ökat till 80%.   
  
 

Planerade åtgärder 

Utifrån ovanstående resultat och analys har vi identifierat följande 
utvecklingsområden för läsåret 20/21:  
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Fortsatt arbete med likvärdig bedömning, i varje ämne. Rektor arbetar med 
detta i nära samarbete med skolans förstelärare, det har skapats 
förutsättningar för arbetet genom att ha tid för utvecklingsarbete varje vecka.  
 
Utveckling av våra lärmiljöer på varje enhet utifrån de behov varje enhet har. Vi 
har de fysiska förutsättningarna att göra goda lärmiljöer för alla elever på vår 
skola. Skolledare och elevhälsoteam är aktiva i det arbetet. Vi kommer också 
att öka fokus på just våra lärmiljöer genom att lägga med det som en punkt på 
våra resultatkonferenser.  
 

Jämställdhet 

- Åtgärd inom området: Fortsatt arbete med diskrimineringsgrunderna, 
fortsatt arbete med likvärdig bedömning, fortsatt arbete med att utveckla 
våra lärmiljöer. 
 

Elev-/barninflytande / Studiero 
 
- Åtgärd inom området: Fortsatt arbete med fysiska och psykosociala 

lärmiljöer, fortsatt arbete med likvärdig bedömning.   
 
 
 

Undervisningens kvalitet 
 
- Åtgärd inom området: Fortsatt arbete med likvärdig bedömning, fyra 

resultatkonferenser varje läsår, kollegialt lärande i olika forum, TRR. 
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Fritidshem 

Förutsättningar 

Under 18/19 skapades en styrgrupp för fritids, bestående av en samordnare 
från varje fritidsenhet. Styrgruppens uppdrag är att utveckla kvalitetsarbetet, 
främja likvärdighet mellan enheterna och främja en tydlig och välfungerande 
arbetsorganisation. Fritids har en arbetslagsledare som sitter med i skolans 
styrgrupp och utvecklingsgrupp. Personal från vårt fritridshem deltar aktivt i 
att utveckla och planera det kommungemensamma fritidsnätverket. 

På Skogstorp F-6 planerar personalen verksamheten utifrån målen i läroplanen 

kapitel 1, 2 och 4. Enheterna har fått stöd att utforma mål tillsammans. 

Styrgruppen för fritids samordnar kollegialt lärande på fritids konferenstid. Vi 

har rastverksamhet under alla lunchraster samt att fritids personal är rastvärdar 

på övriga raster.  

Under 19/20 har vi gjort en satsning för att ha fler fritidspersonal ute på rast. 

Fritids har läsåret 19/20 huvudansvaret för rasten. Vi öppnade i juni 2019 en 

Kiosk för utlåning av rastmaterial. Fritidsenheterna sätter enhetsmål utifrån 

läroplanens kapitel 1, 2 och 4. Målen följs upp dels i styrgruppen och dels i 

arbetslagen.  

 

Vi har sex avdelningar på vårt fritidshem, fördelat på två geografiskt skilda 

platser, Skogstorpsskolan och Borgen.  
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Resultat 

Vi har inte genomfört några särskilda enkäter eller undersökningar gällande 
fritidshemmet under föregående år. Vi har dock många elever som väljer att gå 
på vårt fritidshem under hela sin tid hos oss, från förskoleklass till årskurs 6. 
Det tolkar vi som att vi har en genomtänkt verksamhet som stimulerar och 
utvecklar alla elever oavsett ålder.  

 

Uppföljning av föregående års åtgärder 

Utifrån att vi har lekmaterialet mer tillgängligt i och med att vi upprättade 
utlåningskiosken under förra läsåret har svinnet minskat och det finns 
lekmaterial att tillgå till alla, på rasterna. 

Rastverksamheten har gjort att fler elever har något att göra på rasterna och vi 
undviker en hel del konflikter mellan elever genom att vi är fler ute som deltar 
i elevernas rast.  

 

Årets resultat 

Förvaltningens prioriterade områden: 
 
 
Jämställdhet: 
 
- Uppföljning av resultat och tidigare insatser: Vi arbetar inte rent aktivt med 

jämställdhet, men allt vi gör i vår verksamhet är öppet för alla, alltid. 
Däremot ser vi att flickor oftare väljer vissa aktiviteter och pojkar andra 
aktiviteter som vi erbjuder på fritidshemmet, så här har vi ett 
utvecklingsområde.  
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Elev-/barninflytande / Studiero: 
 
- Uppföljning av resultat och tidigare insatser: På fritids har vi fritidsråd 

regelbundet där eleverna kan lämna in synpunkter och förslag. Vi är 
flexibla i vår planering, samtidigt som vi arbetar situationsbundet med det 
vi snappar upp att eleverna är intresserade av just nu. Vi involverar 
eleverna i arbetet med arbetsmiljön för att skapa en lugn och trivsam 
stämning. Vår nära kontakt med vårdnadshavare gör att vi har en god 
kännedom om hur eleverna upplever sin tid på fritids.  
 

Undervisningens kvalitet: 
 
- Uppföljning av resultat och tidigare insatser: Genom att arbeta intensivt 

med läroplanen för fritidshemmet har kvaliteten på undervisningen ökat 
och skapat en större samsyn och trygghet för oss som arbetar på 
fritidshemmet. Vi fortsätter arbetet med detta under läsåret 20/21. 
 

Extra anpassningar och åtgärdsprogram  
 
- Uppföljning av resultat och tidigare insatser: Vi har inte 

dokumentationskrav på extra anpassningar och åtgärdsprogram, men vi 
kan bli involverade i detta när skolan gör extra anpassningar och 
åtgärdsprogram.  

Vårt arbete med fritidshemmets uppdrag, som är kommungemensamt, har 
gjort att vi fått en större trygghet i just vårt uppdrag och vilka mål vi ska ha 
med vår verksamhet. Förutsättningarna att planera och genomföra en 
pedagogisk verksamhet finns. 

Biträdande rektor har fritidshemmet som ett av sina ansvarsområden och det 
signalerar till skolledningen att fritidshemmets verksamhet är viktig. 
Fritidshemmet ska komplettera skolan. Här ser vi att vi kan göra mer, ofta blir 
fritidspedagogerna som arbetar i skolan resurspersoner till specifika elever, 
vilket gör att fritidspedagogens kompetens inte används fullt ut under 
skoldagen, förutom på rasterna. Vi värnar starkt om just vårt uppdrag gällande 
rastverksamhet och rastvärdar då det är de stunder under skoldagen där vi får 
glänsa som fritidshem. I vår bedömning av fritidshemmets kvalitet ser vi att vi 
arbetar väl med delaktighet och inflytande och särskilt stöd. Våra 
utvecklingsområden är samverkan med förskola, förskoleklass och skola, 
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Lärande genom skapande och lek, entreprenöriella förmågor, arbetet med 
normer och värden samt samverkan fritidshem och hem.  

 

 

Sammanfattande analys 

 
Fritidshemmets roll i skolan är att komplettera undervisningen, ge eleverna 
tillfälle till rekreation samt det specificerade centrala innehållet i läroplanen 
gällande fritidshem. Genom att dra lärdomar av föregående läsårs arbete ser vi 
att arbetet med läroplanen dels givit goda resultat och dels att vi behöver 
arbeta vidare med detta under läsåret 2020/2021. Våra styrkor är att vi alltid 
har eleven i fokus, vi arbetar flexibelt och vi hänger med i digitaliseringen, vi 
har ett väl inarbetat trygghetsarbete och vi fokuserar på den sociala aspekten 
av lärande. Våra brister är att vi inte alltid har förutsättningar att förverkliga de 
idéer och utvecklingsåtgärder vi identifierat. Förutsättningarna kan vara tid, 
ekonomi, personalresurser. Vi ser också att fritidshemmets personal ofta 
används som resurspersoner under skoldagen, vilket inte gör att 
fritidshemmets kompletterande uppdrag blir i fokus. Rastverksamheten är 
något vi värnar om då det är fritidshemmets tid att fullt ut få använda sina 
kompetenser och styrkor under skoldagen. Genom att göra en bedömning av 
vår verksamhets kvalitet har vi identifierat både våra styrkor och våra 
utvecklingsområden. 

Planerade åtgärder 

Utifrån våra resultat och vår analys har vi identifierat följande åtgärder under 
läsåret 20/21: 
 
Utveckla samverkan fritidshem och hem genom att synliggöra vår verksamhet 
och vårt uppdrag, till exempel på infomentors blogg. 
 
Fortsatt arbete och utveckling av rastverksamheten. 
 
Tydliggöra hur fritids kan komplettera skolan. 
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Fortsatt arbete med läroplanen, genom Skolverkets webbkurs fritidshemmets 
uppdrag modul 8. Rutiner, målarbete, utveckling, avveckling.  
  
  
Skapa strukturerade fritidsråd. Där biträdande rektor närvarar.  
 
 
Förvaltningens prioriterade områden: 
 
Jämställdhet 
 
- Åtgärd inom området: Fortsätta att erbjuda varierade aktiviteter till alla 

elever, att finnas på de sociala arenor eleverna finns. Arbete med 
diskrimineringsgrunderna. 
 

Elev-/barninflytande / Studiero 
 
- Åtgärd inom området: Skapa strukturerade fritidsråd där biträdande rektor 

finns med. Involvera eleverna mer i vår gemensamma arbetsmiljö och 
lärmiljö på fritids.  
 

 
 
Undervisningens kvalitet 
 
- Åtgärd inom området: Utveckla samverkan med vårdnadshavare, 

föräldramöten för att tydliggöra fritidshemmets roll och uppdrag. Fortsatt 
arbete med läroplanen för fritidshem, genom att ta fram rutiner, ha tydliga 
mål, utvärdera och analysera vår verksamhet regelbundet, fyra gånger 
varje läsår. 

 

 

FÖRVALTNING FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE 

 

 

Bilagor 

Sammanfattande bedömning av verksamhetens kvalitet, bilaga 1 

Resultat elevenkät 


