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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 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 förskoleklassen når 2/3 målen utifrån KTI och ”Lyssna på orden”. Resultat från 

Diamant diagnos visar också den på 2/3 godkända.  

 I åk1 så klarade 7/9 elever Diamant testet AG1, 4/9 har klarade Tat1.  Diagnoserna 

är en vägledning till läraren, vad eleverna behöver öva mera på, vilket de också 

gjort. Bedömningsstödet för åk1 visade att 7/9 klarade skriv delen, 8/9 läs delen. 

I matematik var det 8 elever som gjorde bedömningsstödet. Av dessa har 7/8 klarat 

sig.  

 I åk 2 har vi en grupp elever som behöver mycket övning i ämnet matematik. 

Deras diagnosresultat visar att de inte har förståelsen för vissa moment. 

 Vid de nationella proven i matematik för årskurs 3 gjorde kommunens elever ett 

svagare resultat jämfört med förra året. Det som skiljer, är att fler elever inte klarar 

kravgränsen på ett eller flera delprov, så också bland Nykroppa eleverna. I 

analysen kan man också tydligt se att elever med annat modersmål har svårigheter 

i de delar som innehåller text.  5/15 har klarat alla delarna i matematik. I svenska 

visade eleverna att de är goda läsare, och har en bra läsförståelse. Deras svårigheter 

ligger i skrivandet. 6/15 har klarat svenskdelen. 

 Måluppfyllelsen för åk 6; 5 elever av 8 nådde minst betyget E i samtliga ämnen 

vårterminen 2018. I ämnet matematik fick vi ett resultat med spridning från  

      F till A, i de nationella proven, och betygen följer utfallet.  

I svenska nådde eleverna betyg mellan F och B. Svårigheterna ligger i den del som 

mäter elevernas skrivförmåga. Här når man inte lika höga resultat. Betygen i 

svenskämnet följer utfallet på nationella proven.  I engelska klarade 7/8 de 

nationella testerna. 

 Meritvärdet för åk 6 blev 212,5 i snitt. En nyanländ elev har då inte räknats med i 

meritvärdena. 

 Extra stödet till de elever som är i behov, är helt avgörande för att de skall orka 

fokusera på skolarbetet. 
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1.3 Kriterier för måluppfyllelse 
  

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

måluppfyllelse som redovisas under 1.2 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 

 Resultat enligt Nya språket lyfter. 

 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. 

 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 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. 

 Elever med koncentrationsstörningar har vuxenstöd i form av elevassistent.  
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1.5 Förbättringsområden 
  

 

 

Pedagogerna fortsätter sitt arbete, att utveckla elevernas skrivande. Övning måste ske i 

alla skolans ämnen. Lärarna modellar och arbetar gemensamt med eleverna kring 

utmanande uppgifter. 

 

           Eleverna skall ställas inför svårare texter där de skall öva på att läsa mellan raderna,  

           samt förklara ord och begrepp. 

 

           Eleverna i samtliga klasser skall träna addition-, subtraktion- och multiplika- 

           tionstabeller.   

 

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 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).  

 

För att eleverna skall nå de högre betygen, individanpassar vi uppgifterna, så att 

eleven utmanas. 

 

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. 

 

 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 
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detta. Vid övriga möten under läsåret (en gång/månad), så ansåg eleverna att tryggheten var 

god. Omklädningsrummen omtalas som en otrygg plats av några klasser. Några nämner 

slöjdbussen som stökig. Eleverna har vid elevrådsmötena uttryckt att de har arbetsro. Någon 

gång kan någon prata för mycket, men på det stora hela så anser de arbetsron vara god, säjer 

de. Klass 5-6 säjer; att när de diskuterar kring saker så kan det bli lite högljutt ibland, men då 

de jobbar i sina böcker så är det tyst. Förskoleklassen upplever att arbetsron är bättre sedan de 

fick en dörr in till sitt klassrum! Personalen menar att de insatser som gjorts under året har 

fungerat bra, och är nödvändiga. Alla elever har tillsammans med sina lärare gått igenom 

”Likabehandlingsplanen”.  

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.  

 

 
 

 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. 

 Utreda ev. händelser, och gå till botten med dem. 
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 En vuxen i omklädningsrummen. 

 Eleverna får bestämda platser i slöjdbussen. 

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

 
 

Personalen anser det vara av vikt, att de resurspersoner som funnits med under 

vt2018, också finns med hösten 2018. 

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. 

 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.  

Föräldramöte har hållits i samband med luciafirande och julshow, vilket lockade många 

föräldrar att närvara.  Kontakterna sker i övrigt över infomentor, telefon och sms. 

Klasslärarna kallar också till utvecklingssamtal i gång/termin. 

Utöver detta så träffas personal och föräldrar i EHT-konferenser, utifrån behov.  

Rektor kallade till två samråd under förra läsåret. Möten har protokollförts och skickats ut till 

samtliga föräldrar, via Infomentor. 

 

 
 

3.3 Kriterier för måluppfyllelse 
 

 

 Skolenkäten 

 Dokumentation från elevråd, klassråd och matråd 
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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 

uppgifter. 

 

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 tvingas in och titta.  

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. Men det var inte helt enkelt att hitta 

PRAO-platser till alla elever.  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. Klassen 

har också haft besök av studie- och yrkesvägledaren. Kuratorn har besökt klassen och berättat 

om sitt arbete. 

Klass 5-6 har också haft besök av en förälder som berättat om sitt yrke. 

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

Filipstad. 

Eleverna i åk 5, har fått information inför B-språksvalet till åk 6. 

Klass F-1 har haft besök av vaktmästaren, som berättat om sin utbildning, och hans arbeten 

innan han hamnade på Nykroppa skola, som vaktmästare.  
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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 har också haft besök av 

studie- och yrkesvägledaren. De yngre har pratat om olika yrken inom klassens ram. Övrig 

personal på skolan har berättat om sina yrken. 

 

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. En ny plan är under sjösättning. 

När den är klar kommer skolan att följa den. 

 

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

 

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

nationella programmen, och vart utbildningen leder. 

 

Skolan tar kontakt med föräldrar, och försöker locka dem till skolan och berätta om sitt yrke. 

 

 

 

 
 

 


