
 

1 
 

 
Brattfors skola 
Ing-Marie Jonsson 
Rektor 
 
 
 

 

 

 
 

Brattfors skola 
 
 
 

 
 

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för 
läsåret 2015-2016 

 
 
 

 

 

 



 

2 
 

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 årskurs 3. 

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

godkändnivån. 

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

alla ämnen. 

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

 

1.2 Måluppfyllelse   
  

 75 % (3/4) av eleverna i årskurs 2 kunde, vid slutet vt 2016, nå LUS 11. 

 Vid vårterminens slut klarade i åk3, 78 % (7/9), nå LUS 11. 22 % klarade LUS15. 

I åk 5-6 nådde eleverna 100 %, läskunnighet. 

 Årets 3;or nådde inte godkänt nivån på de nationella proven. En av eleverna 

klarade svenskan, men i övrigt så fattades poäng för att bedömningen skulle räcka 

till godkänt. I åk6 har 5 elever gjort proven. I matematik och Samhällskunskap når 

alla 5 godkänd nivån. I svenska, engelska och biologi 80 %. 

 I åk 5-6 (7elever), har 6 elever klarat målen i samtliga ämnen. 

 80 % (4/5) av eleverna i årskurs 6 hade minst betyget E i samtliga ämnen. 

 Åk 4-6: ”Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.”  

50 % tycker att det stämmer helt.  

50 % tycker att det stämmer ganska bra.  

0  %, tycker att det stämmer ganska dåligt. 

   

 F-3: ”Jag vet vad jag ska lära mig.”  

44 %, tycker att det stämmer helt.  

30 % tycker att det stämmer ganska bra.  

13 %, tycker att det stämmer ganska dåligt. 

13 %, två elever, svarar att det inte stämmer alls.. 

 

1.3 Kriterier för måluppfyllelse 
  

Måluppfyllelsen gällande läsningen i årskurs 2 och 3 har mätts i enlighet med den, av 

grundskolan, beslutade formen för kvalitetssäkring (läsutvecklingsschema och DLS) 

och via lärarens egna observationer.  

 

Utifrån resultaten, efter rättningen av de nationella proven i årskurs 6, framgick den 

måluppfyllelse som redovisas under 1.2 ovan.  
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Följande huvudsakliga instrument eller tillvägagångssätt har använts vid utvärderingen 

av elevernas lärande i förhållande till kunskapskraven… 

 

 dagliga observationer genomförda av klasslärarna 

 läsutvecklingsschema 

 kunskapsuppföljningarna – fyra gånger per läsår – har analyserats 

 resultat utifrån Kvalitetssäkringens tester 

 resultaten från de nationella proven har analyserats 

 

För målet att alla elever har inblick i, och förståelse för, kunskapskraven har kriterier 

eller bevis på detta varit skolenkät, IUP och utvecklingssamtal. 

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 följ utvecklingen 

 särskilt fokus på läsinlärningen i årskurs 1 

 aktivt och målmedvetet arbete med pedagogiska årsplaneringar och 

undervisningsmål 

 genom diskussioner i elevgrupperna har alla elever deltagit i inflytande- och 

delaktighetsprocesser avseende arbetssätt och arbetsformer 

 eleverna har fått möjlighet att välja olika sätt att redovisa vunna kunskaper på 

 fyra kunskapsuppföljningar har genomförts under läsåret 

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

varit anpassat efter varje elevs individuella behov 

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

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

 eleverna har fått stöd i alla ämnen, där behov funnits 

 de elever som bedömts vara i behov av riktade insatser har fått det genom våra 

ämnesutvecklare 

 

1.5 Förbättringsområden 
  

Utifrån LUS resultat i åk3, kommer skolan att satsa ytterligare på läsning och 

läsförståelse. Vi arbetar vidare med Pilen och Lexia. 

 

Arbetet med läsförståelse och att kunna uttrycka sig i skrift, skall genomsyra alla 

skolans ämnen. 

 

Individualisera undervisningen ännu mer, för blivande åk4. Korta upprepade 

genomgångar. Egna scheman vid varje elev. 

 

Stödinsatserna har under läsåret 2015-2016, inte gett det resultat som förväntats. Våra 

ämnesutvecklare vägleder i det fortsatta arbetet. 
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I engelska får vi öva mera på läsförståelse och eget skrivande, genom att t.ex. modella. 

 

 

 

  

 

 

2 Värdegrundsuppdraget 
 

2.1 Mål 
  
 Alla elever… 

 

  känner det lustfyllt att gå till skolan 

 känner sig trygga, oavsett om de går i förskoleklass, skola eller vistas på fritids 

 upplever att de har arbetsro i skolan 

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

arbetsmiljö 

 känner sig delaktiga i den dagliga verksamheten 

 är förtrogna med Likabehandlingsplanen 

 

 2.2 Måluppfyllelse   
 

 100 % av eleverna i F-2 känner daglig lust att gå till skolan. En elev säjer dock att 

hen vill gå till skolan till hälften.  100 % av eleverna i åk 5-6, vill till hälften gå till 

skolan. Åk 3 har inte fått frågan. I åk 4 finns inga elever. 

 Näst intill alla elever anser, att de känner sig helt trygga i skolan. Några elever 

säjer, att de nästan, känner sig helt trygga. De ”orosmoln” som framkommit från 

yngre barn är av typen;” slänggungan gör så det svider i fingrarna”, ”på 

fotbollsplanen kan man få en boll på sig” eller ”i skogen kan det komma en varg”. 

Några tycker att omklädningsrummen är otrygga.  Äldre barn säjer; ”toaletterna är 

äckliga” eller att de inte gillar att vara hos skolsköterskan eller skolkurator. 

 100 % av eleverna i årskurs 5-6 känner att de har arbetsro under lektionerna.  F-1 

klassen säjer att de har arbetsro, men några elever störs ibland av andra elevers lek. 

I åk2-3 anser 4 av 13 att arbetsron kunde vara bättre. 

 100 % av eleverna i årskurs 5-6 och 69 % av eleverna i F-3,  känner att de har 

möjligheter till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö i skolan.  

 Alla elever har deltagit vid genomgång av Likabehandlingsplanen. 

 

2.3 Kriterier för måluppfyllelse 
 

Måluppfyllelsen har mätts genom att personalen, under läsåret, genomfört två enskilda 

trygghetssamtal med varje elev. Vid dessa trygghetssamtal har ”husmodellen” använts 

som ett verktyg för att titta på elevernas trygghet. ”Husmodellen” används som ett 
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redskap till vår Likabehandlingsplan, vilken personalen ofta refererar till vid olika 

diskussioner. Eleverna har också – anonymt – fått besvara en trygghetsenkät och en 

skolenkät. Vidare diskuteras trivsel och arbetsro i klass- och elevråd regelbundet. 

Utvecklingssamtalen två gånger per läsår ger också viktig information om elevernas 

åsikter om hur värdegrundsuppdraget hanteras.  

 

2.4 Process 
 
Arbetsprocessen visar att värdegrundsmålen har skett enligt följande… 

 

 vi har arbetat förebyggande i enlighet med Likabehandlingsplanen 

 vi har genomfört värderingsövningar varje vecka 

 genom t ex beröm och entusiasmerande förhållningssätt (”du kan ju 

egentligen…”), vill vi visa eleverna att vi har höga och positiva förväntningar på 

dem 

 vi arbetar med olika råd; t ex klassråd och elevråd 

 i förskoleklassen och på fritidshemmet har vi samlingar varje dag: i dessa ges varje 

barn/elev möjlighet att ta upp valfri samtalspunkt 

 vi arbetar demokratiskt genom att eleverna ges möjlighet att bidra med olika idéer 

och förslag 

 

 2.5    Förbättringsområden 
 

 

 Omklädningsrummen: Vuxna med vid ombyte. Diskussion vid skolårets början om 

”Rätt och fel i omklädningsrummet”. 

 Vi ska prata med alla elever om toalett hänsyn! 

 Vi utökar elevernas möjlighet till att påverka planeringen av olika arbetsområden. 

 Klassrummen: Utvärdera varje lektion utifrån mål och arbetsro för att tydliggöra. 

Visa med tabell/diagram på blädderblocket! 

 Vi fortsätter jobba med blivande åk 4, där arbetsron blivit bättre, men det finns 

ännu en bit kvar, tills alla är nöjda. Tydlig struktur är viktig för att skapa arbetsro. 

 Vi samarbetar kring elever som andra kan vara rädda för, med till exempel extra 

tillsyn på raster. 

 

3 Inflytande och delaktighet 

 

3.1 Mål 

 

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

sin arbetsmiljö. 

 Alla elevers portfoliopärm aktualiseras inom varje arbetsområde. 

 Rektors samråd med föräldrar ska dokumenteras och skickas hem till 

vårdnadshavarna. 

 Föräldramöten ska dokumenteras och skickas hem till vårdnadshavarna. 
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3.2  Måluppfyllelse 

 

 100 % av eleverna i årskurs 5-6 och 69 % av eleverna i F-3, känner att de har 

möjlighet till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö i skolan.  

 Pedagogiska planeringar har gjorts i alla so- och no-ämnen i åk 5-6, dock inte i andra 

ämnen. Årskurs 2-3 har gjort det vid några tillfällen. 

 Klassråd och elevråd har hållits en gång i månaden. 

 Matråd har hållits en gång /termin. 

 Vi har haft ett föräldramöte under höstterminen och ett under vårterminen. Dessa har 

dokumenterats och skickats hem till föräldrarna. 

 Målet med att rektors samråd med föräldrar och föräldramöten ska dokumenteras och 

skickas hem till vårdnadshavarna har uppfyllts till 100 %. 

 

De äldre eleverna har fått större möjligheter att påverka sin utbildning och studiemiljö, genom 

utarbetandet av pedagogiska planeringar. 

 

3.3 Kriterier för måluppfyllelse 

 

 Skolenkäten 

 Innehållet i porfoliopärmarna 

 Dokumentation från elevråd, klassråd, matråd och sammanställning av skolenkät. 

 

3.4 Process 

 

  Eleverna har, vid planeringen av tema eller arbetsområden, möjligheter att påverka 

planeringen, arbetssätt och arbetsformer och att få välja olika sätt att redovisa sina 

kunskaper på 

 Vi börjar alltid lektionen med att skriva upp lektionens mål på tavlan. Fortlöpande 

diskussion i klasserna. 

 I klassråd, elevråd och matråd har eleverna möjlighet att säja sin mening och påverka  

undervisning, arbetsmiljö och trivselfrågor. 

 Minst ett föräldramöte/termin, där samtliga klasser på skolan ingår. Dokumenteras, 

och läggs ut på Infomentor. 

 Ett samråd/termin, där rektor kallar. Dokumenteras och läggs ut på Infomentor. 

 

 

3.5 Förbättringsområden 

 

 Fortsätta med pedagogiska planeringar efter mognadsnivå. Pedagogiska planeringar 

även i andra ämnen, än No och So Vi tror att planeringar tillsammans med eleverna, 

gör att de känner större delaktighet. 

 Vi skickar inte ut information till föräldrarna via papper, utan all information läggs på 

Infomentor. Viktigt att föräldrarna skolas in i att använda systemet.  
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4 Skola- arbetsliv 
  
4.1 Mål 

 

 Åk F-3: Olika branscher/verksamheter gör besök i skolan (polis, räddningstjänst, 

tandvård etc.). Föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till skolan för att berätta om sitt 

arbete. Förberedelse- och efterarbete sker i enlighet med den nämnda planen.  

 Åk 4-6: En dag PRAO/läsår, där alla elever är ute på PRAO på en förälders eller 

bekants arbetsplats. 

 

 

 

 
4.2 Måluppfyllelse  

 

 Åk F-6 har haft besök av räddningstjänsten; brandkår och ambulans. Polisen har dock 

inte haft möjlighet. 

 Tandvården är regelbundet till F-klass och åk 1. 

 Skolan har vid upprepade tillfällen bjudit in föräldrar att komma till skolan och berätta 

om sina yrken, men ingen förälder har under läsåret haft möjlighet. 

 Åk 5-6: 100 %. Eleverna har varit ute på PRAO. Där har de tagit reda på vilken 

utbildning som behövs för yrket. Vi har tittat på utbildningsmöjligheter i Filipstad. 

 Åk 5-6 har också besökt Fimek (ett företag i kommunen), och gjort för- och 

efterarbete i skolan 

 
4.3 Kriterier för måluppfyllelse 

 

 Diskussion efter PRAO 

 Samtal före och efter skolbesök 

 

4.4 Process 
     

 Skolan följer planen; Skola-Arbetsliv 

 
4.5 Förbättringsområden  

 

 Undersöka möjligheten att bjuda i representanter från näringslivet. 

 På föräldramöte ht 16 bjuder vi åter in föräldrarna att komma till skolan och prata om 

sina yrken. 

 Vi bjuder in övrig personal, som kan berätta om sin utbildning och ev. tidigare 

arbeten. 

 Kontakt tas med polis om ev. besök.  

 Vi följer planen i sin helhet. 


