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Kunskaper 
 

Ur Läroplan för grundsärskolan 2011 
”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också grund för fortsatt 

utbildning. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 

lära ska utgöra grunden för skolans verksamhet”. 

 
 

Mål: 
Grundsärskolan: 

Alla elever…. 

 ska få fördjupade kunskaper och nå minst kunskapskravet E i alla ämnen.   

 ska utveckla sin läsförståelse, skriv och talförmåga 

 ska ha en röd tråd i sitt berättande, skriftligt och muntligt 

 ska på ett förståligt sätt kunna kommunicera med alla i skolan 

 

Träningsskolan: 

Alla elever…. 

 ska utveckla sina kommunikativa färdigheter  

 ska utveckla sina kunskaper inom området vardagsaktiviteter  

 ska utveckla sina kunskaper i sambandet mellan fysisk aktivitet och hygien 

 ska utveckla sina kunskaper inom området verklighetsuppfattning 

 

 

Måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

I grundsärskolan sätts betyg om elev eller vårdnadshavare så begär.(Skollagen 11 kap §19) 

                 

 90% av eleverna nådde minst kunskapskravet E i alla ämnen. 

 73% av eleverna hade ett betyg som var högre än E 

 86% av eleverna i åk 9 hade ett betyg som var högre än E 

 De äldre eleverna har utvecklat sin läsförmåga och ökat sin läsförståelse 

 De yngre eleverna kan återberätta en kort historia med hjälp av bilder och teckenstöd 

 

Träningsskolan: 

 Eleverna har fått sina kommunikativa hjälpmedel utvecklade 

 Eleverna har lagat enklare måltider och bakat 

 Eleverna har handlat med hjälp av PECS bilder 

 Eleverna har utvecklat sina kunskaper i sambandet mellan fysisk aktivitet och hygien 

 Eleverna har utvecklat sina kunskaper om vattnets olika former 
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Kriterier /bevis på måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

 Elevernas betyg 

 Eleverna har utvecklat sin förmåga att själv hitta svar på frågor i en text 

 Dagliga observationer i klassrummet och utanför klassrummet 

 Kunskapsuppföljning, två gånger per läsår, som analyserats och efterarbetats 

 

  Träningsskolan: 

 Dagliga observationer i och utanför klassrummet 

 Regelbunden utvärdering i arbetslaget 

 Dokumentation genom bilder och film 

 Elevaktiv utvärdering med hjälp av samtalsmatta 

 

 

Process: 
Grundsärskolan: 

För att ge eleverna möjlighet till ökad måluppfyllelse har vi arbetat enligt följande.. 

 Små grupper och hög personaltäthet som gör det möjligt att individuallisera efter varje 

elevs förutsättningar och behov.  

 Stora möjligheter att arbeta i en till en situationer. 

 Förankra de teoretiska kunskaperna med praktiska övningar i vardagslivet. 

 Anpassat undervisningsmaterial för att kunna möta alla elever i sitt lärande.  

 Digitalkamera, dator och Ipad används som ett pedagogiskt verktyg i många 

undervisningsituationer   

 

Träningsskolan: 

 Anpassat undervisningen så att eleverna har kunnat delta på ett självständigt sätt 

 Arbetat med bilder som stöd inom alla arbetsområden 

 Förankrat kunskaperna med praktiska övningar i vardagslivet. 

 Digitalkamera, dator och Ipad har används som ett pedagogiskt verktyg i många 

undervisningsituationer   

 

 

 

Förbättringsområden: 
 Fortsatt arbete med att utveckla elevernas läsförmåga och läsförståelse 

 Fortsatt arbete med att utveckla individanpassade läromedel och undervisning 

 Fortsatt arbete med att ge eleverna individuellt anpassad undervisning 

 Fortsatt arbete med att utveckla elevernas teckenkunskaper 
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Normer och värden  
 

Ur Läroplan för grundsärskolan 2011 
”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling”. 

 

 

Mål: 
Grundsärskolan/träningsskolan: 

Alla elever ska…. 

 känna lust att gå till skolan 

 känna sig trygga i skolan 

 känna att de har arbetsro i skolan 

 känna gemenskap och samhörighet 

 bemötas och behandlas med respekt 

 

 

Måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

 Alla elever har kännt sig trygga i skolan  

 Alla elever har trivts bra i skolan 

 Nästan alla elever har svarat att de har en kompis att vara tillsammans med  

 Eleverna känner att de har arbetsro under lektionerna 

 De yngre eleverna har tyckt att det varit roligt att gå till kompisklassen 

 

Träningsskolan: 

 Elever känner sig trygga med skolan och dess personal.  

 Eleverna har kunnat delta i utomhusaktiviteter.  

  Då tillgängligheten i övriga skolan är undermålig har eleverna inte kunnat delta i 

inomhusaktiviteter i den utsträckning man önskat  

 Eleverna har genom individuellt anpassade kommunikationshjälpmedel möjlighet till 

gemenskap och delaktighet. 

 

 

Kriterier/bevis på måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

 Trivsel och trygghetsenkäter visar att eleverna har trivts och känner sig trygga 

 Trygghetssamtal med varje enskild elev 

 Utvecklingssamtalen två gånger per läsår ger en viktig information hur eleverna tycker 

och känner 

 

Träningsskolan: 

 Trygghetssamtal som har anpassats utifrån varje elevs förutsättning  

 Utvärdering i olika sammanhang med hjälp av samtalsmatta 

 Utvecklingssamtalen två gånger per läsår ger en viktig information hur eleverna tycker 

och känner 
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Process: 
Grundsärskolan: 

 Förebyggandearbete i enlighet med Likabehandlingsplanen 

 Likabehandlingsplanen har varit ett levande material under läsåret, den har varit känd 

hos elever och föräldrar 

 Regelbundna trygghetssamtal som är utformade efter varje elevs förutsättningar och 

behov                      

 Hög personaltäthet gör att det är få tillfällen som elever befinner sig ensamma både i 

och utanför klassrummet 

 Förhållningssätt som präglas av uppmuntran, delaktighet och positiva förväntningar 

 

Träningsskolan: 

 Träningsskolans Likabehandlingsplan bygger på elevernas möjlighet till gemenskap 

och delaktighet oavsett funktionsnedsättning. 

  Eleverna utvärderar sin delaktighet i oika sammanhang med hjälp av samtalsmatta.  

 Trygghetssamtalen har apassats utifrån varje elevs förutsättning att kunna förstå och ge 

uttryck för hur de känner sig i olika situationer under en skoldag. 

 Förskoleklasserna deltar i träningsskolans verksamhet vid ett tillfälle i veckan 

 Eleverna har deltagit i skolans aktiviteter där möjlighet funnits. 

 

 

Förbättringsområden: 
 Fortsatt arbete med vuxenstöd utifrån elevernas behov och i de situationer som 

behövs. 

 Ta del av aktuell utveckling och forskning för att kunna utveckla elevernas 

kommunikationshjälpmedel. 

 För att öka inkluderingen ska förskoleklasserna bjudas in till fortsatt samarbete. 

 Planering av schema för att öka möjligheten till inkludering 

 Likabehandlingsplanen ska vara en punkt på arbetslagens möten 
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Elevernas ansvar och inflytande 
 

Ur Läroplan för grundsärskolan 2011 
”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga ska omfatta alla 

elever. Elever ska ges inflytande över utbildingen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 

del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem”. 

 

Mål: 
Grundsärskolan: 

 Rektor bjuder in till samråd två gånger per år 

Alla elever ska…. 

 känna att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust till att lära mer 

 uppleva att lärarna tar hänsyn till deras synpunkter 

 vara delaktiga i undervisningens utformning  

 ha goda möjligheter till inflytande över sin utbildning och vardag 

                                         

Träningsskolan: 

 Rektor bjuder in till samråd två gånger per år 

Alla elever ska…. 

 ha ett individuellt anpasst kommunikationsstöd 

 ha inflytande över sin skoldag och dess innehåll 

 

 

Måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

 Eleverna känner lust att lära när vi jobbar tillsammans med samma sak och diskuterar 

 Eleverna tycker att vi tar hänsyn till deras synpunkter 

 Elevernas delaktighet i utformningen av undervisningen har ökat 

 Alla har deltagit i klassråd/gruppråd och har getts möjligheter till att uttrycka sina 

åsikter. I någon grupp har rådet fungerat mest som en informationskanal 

 Alla vårdnadshavare upplever att de är mer delaktiga i sina barns skolgång 

 Alla vårdnadshavare är nöjda med sina barns skolgång 

 Rektor har haft samrådsmöte 

 

Träningsskolan: 

 Alla elevers kommunikativa hjälpmedel har utvecklats 

 Elevernas inflytande över sin skoldag har ökat, då de kan förmedla vad de vill genom 

sina hjälpmedel 

 Alla vårdnadshavare upplever att de är mer delaktiga i sina barns skolgång 

 Alla vårdnadshavare är nöjda med sina barns skolgång 

 Rektor har haft samrådsmöte 
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Kriterier/bevis på måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

 Elevenkäter 

 Föräldraenkäter 

 De yngre eleverna har valt arbetsområde som de slutfört och dokumenterat genom 

bilder, egna böcker och alster 

 Arbetssätt och förslag har presenterasts med bildstöd 

 Protokoll från klassråd/gruppråd skickas för kännedom till rektor. 

 Dokumentation från samråd med föräldrarna har inte skickats hem 

 

Träningsskolan: 

 Efter avslutad dag får varje elev reflektera över sin skoldag med stöd av samtalsmatta 

 Arbetslaget har deltagit i den årliga Kommunikationskarnevalen 
 Dokumentation från samråd med föräldrarna har inte skickats hem 

 

 

Förbättringsområden 
 Fortsätta utveckla metoder som ökar elevernas möjligheter till inflytande och 

delaktighet. 

 Utveckla klassråd/gruppråd så att eleverna blir aktiva och delaktiga. 

 Utveckla arbetssätt som inefattar mer bild-och teckenkommunikation 
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Skolan och omvärlden 
 

Ur Läroplan för grundsärskolan 2011  
”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja 

fortsatt utbildning”. 

  

Mål: 
Grundsärskolan: 

Alla elever…. 

 årskurs 9 ska tillsammans med sina föräldrar erbjudas studiebesök på tilltänkt 

utbildning 

 årskurs 9  ska erbjudas prao på sina framtida gymnasiesärskolor 

 årskurs 8 och 9 ska erbjudas prao 

 ska få en inblick i hur samhället fungerar 

 har god självkännedom, ett gott självförtroende och vetskap om att de är bra på något 

 

Träningsskolan: 

Alla elever…. 

 årskurs 9 ska tillsammans med sina föräldrar erbjudas studiebesök på tilltänkt 

utbildning 

 årskurs 9  ska erbjudas prao på sina framtida gymnasiesärskolor 

 årskurs 9 ska erbjudas prao 

 ska få en inblick i kommunens näringsliv 

 ska göra besök utifrån tema vatten 

 

 

Måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

 Alla elever i årskurs 9 har varit på studiebesök på tilltänkt utbildning 

 Alla elever i årskurs 9 har varit på”gymnasieprao” minst en vecka under vårterminen  

 Några elever i årskurs 8-9 har haft prao ute i näringslivet 

 Alla elever vet att de är bra på något 

 Många elever har använt sina teoretiska kunskaper ute i samhället 

 

Träningsskolan: 

 Elever i årskurs 9 har varit på ”gymnasieprao” 

 Alla elever har besökt olika platser och näringsställen i kommunen 

 Besök utifrån tema vatten har inte kunnat genomföras , då det inte varit framkomligt 

med rullstol 

 Berörda elever har genomfört sin prao 

 

 

Kriterier/bevis för måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

 Alla elever och vårdnadshavare i årskurs 8 har fått erbjudande om framtidssamtal 

 Studiebesök inom och utanför kommunen 

 Gymnasiesärskolorna har skickat omdöme efter slutförd prao 
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Träningsskolan: 

 Planerade aktiviteter i närmiljön har genomförts utifrån varje elevs individuella mål 

och gruppens gemensamma planering. 

 Vuxenstöd har funnits med under praotiden 

 Eleverna har fått förutsättningar att självständigt kunna göra inköp  

 

 

Förbättringsområden: 
 Ta del av och arbeta efter planen Skola – Arbetsliv 

 Fortsatt arbete med att ge elever och vårdnadshavare information om 

gymnasiesärskolan 

 

 


