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1. Resultat och måluppfyllelse 

1.1 Kunskaper 

 
Nordmarks skolas mål har under läsåret 2016-17 varit följande: 

 

Alla elever 

 

• ska, i åk 3 (april) minst ha nått steg 15 i LUS. 

• ska, på de nationella proven i ÅK 3, minst klara att nå godkänd nivån 

• ska, på de nationella proven i ÅK 6, minst klara att nå godkänd nivån 

• ska, senast i slutet av ÅK 6, klara kunskapskraven för godkänt (betyget E) i samtliga 

ämnen.   

  

 1.1.1 Måluppfyllelse 
 

• Två av fyra elever i åk3 når steg 15 eller högre på LUS. En elev når steg 14 och en 

elev steg 13. 

• LUS har ersatts av Nya språket lyfter i åk1. Samtliga elever har klarat avstämningarna 

för läsning och skrivning (A) i det obligatoriska bedömningsstödet i svenska. Flera 

elever har även klarat stora delar av avstämning B när det gäller läsning.  

• Matte: 2 (av 4) elever klarade alla delprov i ÅK3. 

Svenska:  2 (av 4) elever klarade alla delprov i ÅK3. 

• Matte: 1 (av 3) elever klarar godkänd nivå på NP i ÅK6. 

Svenska: Alla klarar godkänd nivå på NP i ÅK6. 

Engelska: 2 (av 3) elever klarar godkänd nivå på NP i ÅK6.. 

• 2 av 3 klarar kunskapskraven i alla ämnen, den tredje eleven klarade inte 

kunskapskraven i 2 ämnen. 

 

 

Resultat för nationella prov Åk 3 och 6 

  

 Åk3 Åk 6 

Svenska 50 % 100 % 

Matematik 50 % 33 % 

Engelska 50% 67 % 

 
Resultat för ÅK 3. Läsåret 16/17 var det 4 elever i ÅK 3 

 

Bild 100 % No 100 % 

Engelska 100 % So 100 % 

Idrott och hälsa 75 % Slöjd 100 % 

Matematik 75 % Svenska 50 % 

Musik 100 % Teknik 100 % 



4 
 

 

Resultat för ÅK 6 Läsåret 16/17 var det 3 elever i ÅK 6 

 

Bild 100 % Kemi 100 % 

Engelska   67 % Geografi 100 % 

Hemkunskap 100 % Historia 100 % 

Idrott och hälsa 100 % Religion 100 % 

Matematik   67 % Samhällskunskap 100 % 

Musik 100 % Slöjd 100 % 

Biologi 100 % Svenska  100 % 

Fysik 100 % Teknik 100 % 

 

Meritvärden och måluppfyllelse 

 

En elevs meritvärde är poängsumman av sjutton betyg där E ger 10,0 poäng, D ger 12,5, C 

ger 15,0, B ger 17,5 och A ger 20 poäng.  

Meritvärdet 2016 för åk.6 samt fördelningen flickor och pojkar såg ut som följer: 

 

Åk.6 Flickor Pojkar Totalt 

 188,8 182,5 186,7 

1.1.2 Kriterier för måluppfyllelse 
 

Följande huvudsakliga instrument eller tillvägagångssätt har använts vid utvärderingen av 

elevernas lärande i förhållande till kunskapskraven… 

 

• dagliga observationer genomförda av klasslärarna 

• Nya språket lyfter 

• kunskapsuppföljningarna – fyra gånger per läsår – har analyserats 

• resultaten från de nationella proven inklusive resultatanalyser 

 

 1.1.3 Utvecklingsbehov 
  

• Diskutera med eleverna hur vi kan förbättra och konkretisera informationen angående vad 

de skall lära sig för att nå kunskapskraven 

• Fortsatt kommer fritids att vara delaktigt i läxläsningen för de elever som vill det.  

 

ÅK 1-3 Sv/Ma 

• Arbetet i svenskan med skrivande texter behöver fortsätta. Också arbetet med stavning 

och interpunktion. 

• Fördela resurserna bättre.  

• Intensivträna de områden som vi märker är svåra. 

• Arbeta extra med de områden som vi ser att eleverna har svårt för. Använda varierande 
arbetsmetoder för att alla elever ska kunna hitta arbetssätt som passar dem.  
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ÅK 4-6 Sv/Ma 

• Fortsatt arbete med skriftliga räknemetoder, så de behärskar detta när de slutar åk.6. 

• Huvudräkning med decimalfrom, naturliga tal och bråktal, beräkningar i subtraktion och 

multiplikation i ett utökat talområde. 

• Ekvationsberäkningar 

• Klara fler uppgifter på C- och A-nivå. 

• Fortsätta med gemensamma genomgångar, E-P-A undervisning, räkna ofta med bråk, 

ekvationer, enhetsomvandlingar, befästa multiplikation och divisionstabellerna 

• Fortsatt arbete kring läsningen då eleverna visar svårigheter med processen sammanföra 

och tolka samt granska och värdera. 

• Fortsätta arbetet med läsförståelseuppgifter. Arbeta mer med ord och begreppsförståelse. 

Likaså fortsätta med skrivprocesser av olika typer av texter. 

1.2 Värdegrunden 

 
Nordmarks skolas mål har under läsåret 2016-17 varit följande: 

  

Alla elever ska… 

• Alla elever känner det lustfyllt att gå till skolan. 

• Alla elever känner sig trygga i skolan. 

• Alla elever 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. 

 1.2.1 Måluppfyllelse   
 

För att mäta måluppfyllelsen har kommunens trygghetsenkät använts.  

 

Elevernas svar i F-3, enligt enkätsammanställningen på nästa sida, visar på att alla trivs i 

klassen. De flesta eleverna har kompisar och trivs på rasterna. Men det visar också att det 

förekommer retningar, utfrysningar och att man slår varandra. Arbetet med nolltolerans mot 

”låtsasbråk”, retningar och utfrysningar intensifieras därför under nästa läsår. 

 

Likabehandlingsplanen har gåtts igenom flertalet gånger under läsåret men trots detta 

upplever lärarna att eleverna inte är förtrogna med den. 

 

Duschrum, fotbollsplanen har nämnts som platser som upplevs otrygga av enskilda elever. 

 

Under höstterminen kommer vi i F-3 arbeta mycket, framförallt i början av terminen men 

också under resten av läsåret, för att få en trygg grupp där eleverna lär känna varandra och 

utvecklas socialt, bl.a. genom EQ-övningar.  
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Sammanställning "Trygghetssamtal" VT 2017  

Fråga FSK - Åk6 

Hur trivs du på 
skolan? 

Bra  Tveksamt Dåligt 

26 0 0 

100% 0% 0% 

Hur trivs du i 
klassen? 

Bra  Tveksamt Dåligt 

26 0 0 

100% 0% 0% 

Finns det någon i 
klassen som är 
utanför? 

Ja Tveksamt Nej 

6 0 20 

23% 0% 77% 

Finns det ställen på 
skolan där det känns 
otryggt? 

Ja Tveksamt Nej 

3 0 23 

12% 0% 88% 
 

 1.2.2 Kriterier för måluppfyllelse 
 

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

trygghetssamtal med varje elev. Eleverna har också – anonymt – fått besvara en 

trygghetsenkät. Vidare diskuteras innehållet i klass- och elevrådsprokollen regelbundet.  

 

Utvecklingssamtalen två gånger per läsår ger också viktig information om elevernas åsikter 

om hur värdegrundsuppdraget hanteras. 

 

 

  1.2.3 Utvecklingsbehov 
 

Vi ska 

 

• diskutera med eleverna och utifrån deras delaktighet komma överens om hur de 

och personalen kan ändra sig för att alla skall uppleva att de har arbetsro 

• diskutera med eleverna om hur de anser att skolan på att bättre sätt skall kunna 

bidra till nyfikenhet och lärande. 

• Ett sätt att nå målet gällande likabehandlingsplanen skulle kunna vara att vi tar upp 

likabehandlingsplanen regelbundet vid ex. klassråd, konflikter eller andra tillfällen 

då det är lämpligt. 
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1.3 Inflytande och delaktighet 
 

 

Nordmarks skolas mål har under läsåret 2015-16 varit följande: 

 

• All personal engagerar sig i arbetet med att flickor och pojkar får lika stort 

inflytande över och utrymme i verksamheten. 

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

och sin arbetsmiljö. 

 1.3.1  Måluppfyllelse 
 
När det gäller måluppfyllelsen om lärarna tar hänsyn till elevernas synpunkter svarar alla 

eleverna att det stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Lärarna tror att ökat 

inflytande är bra för lusten till lärande och att de kommer att lyfta fram elevernas idéer och 

förslag i skolarbetet. Eleverna är med och påverkar sin utbildning och arbetsmiljö genom att 

lärarna tar fram vilket sätt eleven lär sig bäst och tillmötesgår dem i olika önskemål, så långt 

det är möjligt.  

Skolans föräldraförening har haft möte 1 gång/ mån. Rektor håller kontakt och deltar någon 

gång per termin med information från skolan.  

 

Rektor kallar en gång per termin till samrådsträff för föräldrar som inte är delaktiga i skolans 

hem och skolaförening. Här finns det möjligheter till ytterligare dialog och för skolans 

ledning att berätta om verksamheten och det som är inplanerat. 

 1.3.2 Kriterier för utvecklingsbehov 
 

Vår skolenkät 

Elevers deltagande i våra klassråd, elevråd och trygghetsteam. 

Lärarna lyfter demokratibegreppet i klassen. Majoritetsval då flera förslag lyfts. 

Samtalen, mellan lärare elev om kunskapskraven. 

 1.3.3 Utvecklingsbehov 

 
Arbetet med att tydliggöra kunskapskraven och att öka delaktigheten i planeringen av ett 

ämnesavsnitt kommer att fortsätta, då forskningen visar att detta ger goda resultat för ökad 

måluppfyllelse.  

 

Genom att fortsätta att diskutera och visa eleverna vad de kan ha inflytande över. Även 

genom att få dem införstådda med vad? Varför? Hur? Man lär sig på bästa sätt. (hitta 

genvägarna för kunskapsinhämtande). Vid elevråd försöker vi ta hänsyn till elevernas åsikter 

och önskemål i så stor utsträckning som möjligt, visa eleverna tydligt att vi lyssnar på dem 

både i ord och handling. 

 

Matsalsråd kommer att planeras in tillsammans med bespisningspersonal. 
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1.4 Skola-arbetsliv 

 
Nordmarks skolas mål har under året varit; 

 

• Alla barn och ungdomar har god kännedom om arbetsgivare och möjligheter till arbete 

i Filipstads Kommun 

• Alla elever har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv 

• Alla elever skall kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör 

den egna framtiden 

• Alla elever har god självkännedom, ett gott självförtroende och vetskap om att de är 

bra på något  

 

 1.4.1 Måluppfyllelse 
 

Vårdnadshavare har bjudits in till skolan men ingen har velat komma. Polisen hade vi på 

besök förra läsåret och därför besökte vi ambulansen detta läsår. 

Åk 6 har inte gjort studiebesök hos ett företag. Åk 4 har haft möjlighet att ha prao på 

Bergabackens förskola, lokalvård eller bespisningen på skolan. En elev deltog inte. Åk 5 har 

själva ordnat med en prao-dag tillsammans med vårdnadshavare/anhörig. Båda eleverna i åk 5 

har genomfört detta. 

 

Vi har delvis lyckats uppfylla de kriterier som finns för skola-arbetsliv inom Filipstads 

kommun. 

 1.4.2 Kriterier för måluppfyllelse 
 

Eleverna i åk 4-6 har läst arbetsmiljö och visat på i utvärderingar att de nått de uppsatta 

målen. ÅK 5 har genomfört planerad PRAO. Utvärdering av ambulansbesök. 

 1.4.3 Utvecklingsbehov 
 

Vi vill under läsåret 17/18 få till att ytterligare yrkesgrupper kommer till skolan och berättar 

om sin verksamhet. 

Vi kommer också att jobba för att uppfylla målet med besök av föräldrar med olika yrken.  
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1.5 Vårdnadshavarnas uppfattning av sina barns skola 
 
För att undersöka i vilken mån vårdnadshavarna är nöjda eller missnöjda med sina barns skola så 

har vårdnadshavarna besvarat Skolverkets enkät. Svarsalternativen utgörs av en skala med 

indexvärden ett till tio. Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. 

 

 1.5.1 Resultat Skolverkets enkät till vårdnadshavare 

 
Nordmarks skola Filipstads kommun Samtliga medverkande

grundskola grundskola skolenheter grundskola

Veta vad som krävs 6,5 6,9 6,8

Stimulans 7,2 7,2 7,1

Anpassning efter elevens behov 8 7,3 7,2

Grundläggande värden på skolan 8,2 7,6 7,6

Studiero 6,7 6,1 6,3

Trygghet 8,9 8,1 8,1

Förhindra kränkningar 8,4 7,9 7,8

Elevens utveckling 9 8 7,6

Elevhälsa 7 6,8 6,6  
 
Undersökningen genomförs vartannat år därför ligger tabellen kvar. Som tabellen visar är 

vårdnadshavarna mer nöjda med Nordmarks skola än snittet i Riket. Undantaget ”veta vad som 

krävs” vilket vi fortsätter att lägga fokus på i vårt förbättringsarbete under 2017-18. 
 


