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1. Kunskapsuppdraget 

 

1.1 Mål 
 
 Alla elever… 

 

 kan, senast i slutet av höstterminen i årskurs 2, läsa (når minst LUS 11). 

 når minst LUS 15 i läsutvecklingsschemat, årskurs 3. 

 skall, på de nationella ämnesproven i årskurs 3 och 6, minst klara att nå  

godkänd-nivån. 

 skall, senast i slutet av årskurs 6, klara kunskapskraven för godkänt (betyget E) i  

samtliga ämnen. 

 har inblick i, och förståelse för, kunskapskraven i alla skolämnen. 

 

1.2      Måluppfyllelse 
  

 I åk 2 når två elever förväntat resultat. Många är på god väg, medan några gör ett 

svagt resultat.   

 100 % av eleverna i åk 3 kunde läsa på minst nivå 15 när de slutade åk 3. I 

åk1finns dock några elever som inte når upp till förväntade resultat.  I åk 4 och åk5 

finns 1 elev i varje klass, som behöver öva mera för att nå upp till resultatet för 

aktuell årskurs.  

 Vid de nationella proven i matematik för årskurs 3 klarade 86% (6/7) av eleverna 

samtliga delprov med minst godkänt resultat. I svenska för motsvarande åk var 

resultatet 100 %.  

 Måluppfyllelsen för åk 6; 14elever av 15 nådde minst betyget E i samtliga ämnen 

vårterminen 2016.  

 Meritvärdet för åk 6 blev 221,3 i snitt. 

 

1.3 Kriterier för måluppfyllelse 
  

Av resultaten, efter rättningen av de nationella proven i årskurs 3, framgick den 

måluppfyllelse som redovisas under 1.1.1 ovan. 

 

Måluppfyllelsen i åk 6 bygger dels på måluppfyllelsen i de nationella proven och på 

kunskapsuppföljning i slutet av läsåret. Den bygger på de resultat som gjorts under 

året i de olika ämnena. 

 

Följande huvudsakliga instrument eller tillvägagångssätt har använts vid utvärderingen 

av elevernas lärande i förhållande till kunskapskraven; 

 

 Dagliga observationer genomförda av klasslärarna 

 Läsutvecklingsschema har används 

 Kunskapsuppföljningarna – fyra gånger per läsår – har analyserats 

 Resultat utifrån Kvalitetssäkringens tester. 
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 Resultaten från de nationella proven har analyserats. 

 

1.4 Process 
 

För att ge eleverna möjlighet att minst nå kunskapskraven i samtliga ämnen har vi 

arbetat enligt följande… 

 

 Språkutvecklingsarbete redan i förskoleklassen. KTI, liksom ”Lyssna på orden” 

används både höst och vår, för att följa utvecklingen. 

 Aktivt och målmedvetet arbete med pedagogiska planeringar och 

undervisningsmål. 

 Kunskapsuppföljningar har genomförts under läsåret, och utifrån dessa resultat, 

samt resultat utifrån Kvalitetssäkringens tester, har resurserna styrts till de elever 

som haft behov. 

 Det särskilda stödet till elever som riskerat att inte nå de lägsta kunskapskraven har 

varit anpassat efter varje elevs individuella behov. Tyvärr har det varit många 

byten avseende stöd, vilket gör att mycket tid går åt till att bygga upp relationer. 

 Åtgärdsprogram har upprättats så snart vi upptäckt att anpassningar och insatser i 

det dagliga arbetet inte räckt, utan en elev riskerat att inte nå kunskapskraven. 

Specialpedagogen men också ämnesutvecklaren i svenska har varit inkopplad.  

 De elever som bedömts vara i behov av stöd har fått riktade insatser av vår 

specialpedagog och våra ämnesutvecklare, främst de yngre eleverna. Under 

höstterminen hade specialpedagogen intensivträning i läsning och läsförståelse, 

utifrån elevers behov. I klass5-6 hade två elever stöd 1-2 ggr/vecka av 

specialpedagog, under höstterminen 

 Elever med koncentrationsstörningar har vuxenstöd i form av elevassistent.  

 

1.5 Förbättringsområden 
  

 

 

Pedagogerna lyfter, under kommande läsår, alla möjligheter till utveckling av 

skrivandet. Övning måste ske i alla skolans ämnen. 

Angående matematik kommer eleverna att få intensiv träning av ämnesutvecklaren 

under vårterminen 2017. 

 

I bildämnet kommer pedagogerna att öva eleverna mera i bildanalys. 

De kommer också att under arbetsprocessen visa hur olika steg kan leda till högre 

betyg. 

 

I NO måste vi träna eleverna i analys av resultat och att diskutera kring resultatet. Vi 

behöver också träna våra elever i att formulera sina tankar i skrift. Vi modellar, skriver 

tillsammans och därefter får eleverna själva skriva. 

 

I SO behöver eleverna tränas i Sveriges politiska system och samhällsfrågor som 

ligger längre bort än deras vardag. 
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I engelska ska vi uppmuntra eleverna att delta i muntliga diskussioner och få dem att 

tro på sig själva. 

 

            Skolan behöver utveckla de pedagogiska planeringarna, och göra eleverna  

medvetna om vilka kunskapskrav man jobbar mot i varje enskilt arbetsområde. 

Men också vad som krävs av dem, för att lyfta sina resultat ännu högre (formativ 

bedömning). 

 

 

2. Värdegrundsuppdraget 
 

2.1     Mål 
  

 Alla elever känner det lustfyllt att gå till skolan vi  

 Alla elever känner sig trygga på skolan 

 Alla elever upplever att de har arbetsro i skolan.  

 Alla elever känner att de har goda möjligheter till inflytande över sin utbildning och 

sin arbetsmiljö 

 Alla elever känner sig delaktiga i den dagliga verksamheten 

 Alla elever är förtrogna med Likabehandlingsplanen. 

 

 2.2 Måluppfyllelse   
 
Det stora flertalet elever känner sig trygga. I varje klass finns det någon elev som nämnts som 

ensam. Fotbollsplanen omtalas som en otrygg plats. Hårt spel och ibland hårda kommentarer, 

gör att några upplever den som otrygg. Elever och personal anser att det inte alltid är arbetsro 

i klassrummet. Personalen menar att de insatser som gjorts under året har fungerat bra, utom i 

en klass där eleverna faller tillbaka i prat. Någon nämner att när man leker i korridoren på 

fritids kan några låsa dörren. All personal har fått nya västar att bära då de är rastvärdar. 

Lekmaterial har köpts in till skolan både höst och vår efter elevernas önskemål vid elevråd. 

Alla elever har tillsammans med sina lärare gått igenom ”Likabehandlingsplanen”. Många 

byten på stödpersoner till elever med särskilda behov, gör inte situationen optimal. 

2.3 Kriterier för måluppfyllelse 
 
Måluppfyllelsen har mätts genom att personalen, under läsåret, genomfört två enskilda 

trygghetssamtal med varje elev. ”Husmodellen” har använts vid trygghetssamtalen, för att 

eleverna på ett enkelt sätt skall kunna peka ut otrygga områden. Eleverna har också fått 

besvara en skolenkät och en trivselenkät. Vidare diskuteras trivsel och arbetsro på skolan vid 

varje klassråd och elevråd. Utvecklingssamtalen två gånger per läsår ger också viktig 

information om elevernas åsikter om hur värdegrundsuppdraget hanteras. Uppföljning av” 

Likabehandlingsplanen” har skett i elevrådet och med personalen. 

 



6 
 

2.4 Process 
 

Arbetsprocessen mot värdegrundsmålen har skett enligt följande… 

 

Skolan har arbetat förebyggande i enlighet med Likabehandlingsplanen. 

Personalen har kontinuerligt pratat i klasserna om vikten att vara trevliga och använda ett 

vårdat språk mot varandra. 

Personalen föregår med gott exempel genom att bemöta varandra positivt, och utstråla glädje 

Pedagogerna lägger stor vikt vid placeringen i klassrummet, för att på så sätt skapa bättre 

arbetsro. 

Vi arbetar med olika råd; t ex klassråd och elevråd 

Rastvärdarna  (två stycken varje rast), har placerat sig vid utsatta områden, men också 

cirkulerat. Rastvärdarna bär väst så att barnen ska se var de vuxna är om de behöver hjälp.  

Kuratorn har arbetat i en av klasserna kring arbetsro, för att få till en diskussion kring hur man 

vill ha det, och den enskildes ansvar för att nå dit. 

 
 
 
 

 2.5 Förbättringsområden 
 
Personalen skall… 

 

 Vid klassråd och elevråd fortsätta sitt arbete med, att lyfta arbetsron och utvärdera 

den.  

 Tillsammans med eleverna i klassrådet, utvärdera de regler de tidigare kommit 

överens om. 

 Göra ytterligare inköp av lekmateriel, som gör att fler elever får en rastaktivitet 

som tilltalar dem. 

 Skolan utökar till tre rastvakter. En skall röra sig på ovansidan huset, en på 

nedsidan och en roterar. 

 Hjälpas åt att rotera runt i alla rum på fritids, så att inte elever låser dörrar för 

varandra. 

 
 

 

Rektor och Verksamhetschef följer turerna kring fortsatt utbyggnad av skolgården. 

 
 

3. Inflytande och delaktighet 

 

3.1 Mål 
 

 Eleverna känner att de har ett inflytande över sitt lärande och sin lärandemiljö. 

 Eleverna känner att beslut tas i en demokratisk anda. 
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 Skolan kallar till föräldramöte en gång/ termin. 

 Rektor kallar föräldrar till samråd en gång/termin. Möten protokollförs och läggs 

ut på Infomentor. 

 
3.2 Måluppfyllelse 
 
Flertalet elever upplever att de vill lära sig mer i skolan, 38 av 55 tillfrågade. Eleverna får ofta 

chansen att ge synpunkter på genomförandet av ett arbetsområde. Detta gäller främst de större 

eleverna, som har störst förutsättningar att komma med förslag. Redovisningar är en annan del 

där elever ofta kommer med idéer. 

Eleverna deltar i klassråd, elevråd och matråd, där de får lämna synpunkter, och komma med 

önskningar och förslag. De har också påverkat och skapat förbättringar i omklädningsrummen 

vid idrotten, där det numera finns draperier i duscharna. Föräldramöten har hållits, men 

uppslutningen kunde vara bättre. Föräldramötena i klass 5-6, tre stycken, har dock varit 

välbesökta. 

Rektor kallade till tre samråd under förra läsåret, då vi under hösten hade svårigheter att få 

klasslärare till en av klasserna på mellanstadiet. Möten har protokollförts och skickats ut till 

samtliga föräldrar. 

 

 
 

3.3 Kriterier för måluppfyllelse 
 

 

 Skolenkäten 

 Dokumentation från elevråd, klassråd och matråd 

 

3.4 Förbättringsområden 

 
Eleverna skall ges större chans att påverka sitt slutresultat genom att pedagogerna 

kontinuerligt gör en formativ bedömning.  

 

Pedagogerna skall så konkret som möjligt presentera förväntat resultat, för de olika 

bedömnings stegen, och eleverna skall ges chans att påverka sitt slutresultat genom 

kontinuerlig uppföljning (formativ bedömning). 

 

Pedagogerna skall vara noga med att följa upp det som beslutats på klassråd och elevråd. 

Skall också ge representanterna till elevrådet god tid för återkoppling till klassen utifrån 

protokollet. 

 

Pedagogerna skall uppmuntra föräldrarna att komma på föräldramötena. Skolans personal 

spånar på nya grepp. 

 

Samrådsprotokoll kommer att läggas ut på Infomentor i fortsättningen. 

 

Samtliga pedagoger lägger ut läxor och veckoplanering på Infomentor. 
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4        Skola - arbetsliv 

4.1      Mål 
 
Åk 5-6 

 Alla elever skall ha god kännedom om vilka möjligheter till arbete som finns i 

kommunen. 

 Alla elever skall ha god kännedom om vilka större arbetsgivare som finns i 

kommunen. 

 Alla elever hittar en PRAO-plats i åk 5-6. 

 
 
4.2 Måluppfyllelse 
 
Åk 5-6 har genomfört sin prao med lyckade resultat.  De har tagit reda på vilken utbildning 

som behövs för att kunna utöva yrket. De har sedan undersökt om det är möjligt att gå en 

sådan utbildning i Filipstad. Vilket gymnasieprogram leder till vidare utbildning, för att få 

denna yrkeskompetens. 

Eleverna har också under lektionstid fått vetskap om vilka utbildningsmöjligheter som finns i 

Filipstad. 

Åk 1-2 har haft besök av skolans lokalvårdare som berättat om sitt yrke, och hur hennes väg 

dit har sett ut. 

Åk3-4 har haft besök av skolsköterskan som berättat om sin utbildning, och hennes arbeten 

innan hon hamnade på Nykroppa skola. 

Åk5-6 har haft besök av rektor, skolkurator och en förälder som arbetar inom vården. Alla har 

de berättat om sina utbildningar och sitt yrkesliv. 

Skolan har också haft besök av polis och räddningstjänst. 

 

4.3 Kriterier för måluppfyllelse 
 

Eleverna i åk 5-6 har läst arbetsmiljö och visat på i utvärderingar att de nått de uppsatta 

målen. De har genomfört planerad PRAO under vårterminen. De yngre har pratat om olika 

yrken inom klassens ram. 

 

4.4 Förbättringsområden 
 

Skolan fortsätter att följa arbetsplanen som är framtagen för kommunen inom skola-arbetsliv, 

och målet är att nå samma goda måluppfyllelse som ovan.  

 

Skolan försöker skapa möjligheter till studiebesök i samband med bad- och slöjdresor. 

 

Skolan bjuder in yrkesvägledaren på gymnasiet, som kan berätta om intagningspoäng till 

nationella programmen, och vart utbildningen leder. 
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