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1. Kunskapsuppdraget 

 

1.1 Mål 
 
 Alla elever… 

 

 Klarar avstämningspunkterna för respektive årskurs i ”Nya språket lyfter”. 

 Skall på de nationella ämnesproven i åk 3 och 6, minst klara att nå godkänd nivå. 

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

samtliga ämnen. 

 Skall känna till kunskapskraven i alla skolämnen. 

 Bedömningsstöd, Dls, diamant, kvalitetssäkring 

 

1.2      Måluppfyllelse 
  

Ämne F E D C B A 

Bild  4 1 1  1 

Biologi   4 1   2   

Engelska 3  2 1 1  

Fysik 2 3   2     

Geografi 2 2 1 2   

Hem- och konsumentkunskap   4   3     

Historia 2  1 3 1  

Idrott och hälsa       2 5   

Kemi 2 3  2   

Matematik 2 1 2   2   

Moderna språk inom ramen för språkval   1 2 2 

Modersmål       1     

Musik  2 2 1 1 1 

Religionskunskap 2 3   2     

Samhällskunskap 2 1 1 1 2  

Slöjd   1 2 2 2   

Svenska  1 1  2  

Svenska som andraspråk 2   1       

Teknik  5  2   

 Överlag är det låga resultat på skolan. Vi lyckas inte få upp mer än ca hälften 

till godkända resultat oavsett vilket bedömningsstöd jag tittar på. 

1.3Kriterier för måluppfyllelse 
  

Följande huvudsakliga instrument eller tillvägagångssätt har använts vid utvärderingen av 

elevernas lärande i förhållande till kunskapskraven; 

 

 Dagliga observationer genomförda av klasslärarna 

 Resultat enligt Nya språket lyfter. 
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 Resultat utifrån kvalitetssäkringens tester. 

 Bedömningsstöd i svenska och matematik för åk 1 

 Kunskapsuppföljningarna – fyra gånger per läsår – har analyserats 

 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. 

 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 har stöttat klasslärarna i extra insatser till de elever som är i 

behov av extra stöd. Klasslärarna och de elevassistenter som jobbar vid skolan har 

gett eleverna extra träning i de moment som visat sig vara svåra. 

 Några elever har vuxenstöd i form av elevassistent.  

 

1.5 Förbättringsområden 
 Utifrån de låga resultaten på de olika kvalitetssäkrande bedömningsstöd m.m. vi utför 

under året konstaterar jag att vi måste ägna oss mer åt ett språkutvecklande arbetssätt samt i 

möjligaste mån även använda oss av anpassade studiemiljöer. Vi måste även se till att lärarna 

tar ett större ansvar för att planera och genomföra lektioner utifrån läroplanen. Vår 

undervisning ger inte eleverna de anpassningar och utmaningar de har rätt till. 

De elever som är i behov av stöd, måste också få detta fortsättningsvis. 

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. 
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 2.2 Måluppfyllelse   
 
Det stora flertalet elever känner sig trygga. Under läsåret så lyfte eleverna i oktober månad 

samt mars månad att det var oro på rasterna. Personalen styrde upp med olika åtgärder utifrån 

detta. Under elevrådsmötena uttrycker de äldre årskurserna att de har bättre arbetsro och att 

eventuell otrygghet under rasterna har minskat/försvunnit.  Omklädningsrummen omtalas som 

en otrygg plats av några klasser. Alla elever har tillsammans med sina lärare gått igenom 

”Likabehandlingsplanen”. Vi måste lägga större kraft och energi på vårt värdegrundsarbete 

eftersom mycket av det som händer på rasterna samt fritiden spiller över till lektionstiden. 

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. 

 

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. 

Elevassistenter finns för de elever som har stora koncentrationssvårigheter. 

Vi arbetar med olika råd; t ex klassråd, elevråd och matråd. 

Rastvärdarna  (tre 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. I 

perioder har alla varit ute för att förstärka på skolgården. 

 

 
 

 2.5 Förbättringsområden 
 
Personalen skall… 

 

 Vid klassråd, elevråd och kontinuerligt i den dagliga undervisningen 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. 
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 Utreda ev. händelser, vid behov anmäla kränkningar och även till trygghetsteamet. 

och gå till botten med dem. 

 En vuxen i omklädningsrummen. 

 Eleverna får bestämda platser i slöjdbussen. Där även alltid minst en vuxen finns 

med. 

 Att de elever som är i behov av stöd, får det också fortsättningsvis. 

 
 

3 Inflytande och delaktighet 

 

3.2 Mål 
 

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

 Eleverna känner att beslut tas i en demokratisk anda. 

 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 
 
Det stora flertalet av skolans elever vill lära sig mera. 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. Genom de enkäter som skolan genomfört, så kan man se att eleverna 

upplever att de har stora möjligheter att påverka sin utbildning.  

Kontakterna sker över infomentor, telefon och sms. 

Klasslärarna kallar också till utvecklingssamtal i gång/termin. 

 

 
 

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, och ger eleven individuella och utmanande 
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uppgifter. Eleverna skall också ha god kunskap om kunskapskraven samt vilka och hur de 

behöver utvecklas i. 

 

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

steg, 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. 

 

Samtliga pedagoger lägger ut läxor och veckoplanering på Infomentor. 

All information läggs ut på infomentor, så att föräldrarna ser en mening i att använda 

Infomentor. tvingas in och titta.  

4        Skola - arbetsliv 
4.1 Mål 

 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. 

 Syv:en bjuds in för att prata skola-arbetsliv 

 

4.2 Måluppfyllelse 

 Eleverna har fått information om vilka arbetsplatser amt vilka arbetstillfällen som 

finns i kommunen. 

 Syv:en har inte varit på plats och prata skola-arbetsliv 


