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1. Kunskapsuppdraget 

1.1 Mål 
 
 Alla elever… 

 

 

 når minst avstämning A, Nya språket lyfter, i åk 1. 

 når minst avstämning C, Nya Språket lyfter, i åk 3. 

 når minst avstämning D, Nya Språket lyfter, i åk 4. 

 når minst avstämning E, Nya Språket lyfter, i åk 5. 

 når minst adekvata nivåer, matematik och svenska, i bedömningsstödet i åk 1,2, 

och 3. 

 klarar problemlösning i nationella prov åk 3. 

 klarar Diamant AG9, problemlösning, multiplikation och division, åk 5. 

 klarar Diamant AS3, skriftliga räknemetoder med text, åk 4. 

 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   

  
 Alla elever når avstämning A, Nya Språket lyfter, i årskurs 1. 

 67% når minst avstämning C, Nya Språket lyfter, i årskurs 3. 

 100% når avstämning D, Nya Språket lyfter, i årskurs 4. 

 43% når avstämning E, Nya Språket lyfter, i årskurs 5. 

 Alla i åk 1 når adekvat nivå i svenska, i bedömningsstödet i åk1. I matematik når 

samma grupp upp till 67% (en elev är nära att nå målen, en annan elev missar en 

hel bedömningspunkt. 

 I åk 2 resp.3 har inte bedömningsstödet gjorts.( Personalbyte vid aktuell tidpunkt). 

 Alla elever i åk 3 klarar problemlösning i nationella proven. 

 En av eleverna missade endast en fråga, för att nå godkänd nivån i svensk delen, 

på de nationella proven för åk 3. 

Klassen var därmed mycket nära 100% resultat i både svenska och matematik. 

 75% av eleverna klarade Diamant AG9, för åk 5. 

 Alla elever klarar Diamant AS3, skriftliga räknemetoder med text, åk4. 

På skolan fanns inga 6;or detta läsåret. Fyra elever i åk 5 kommer få svårt att nå 

målen i åk6. De kommer att få jobba hårt i åk6 för att nå kraven. 

Eleverna har dock gjort stora framsteg, då man jämför med resultaten vt åk3, då 

ingen nådde målen i matematik. 

 

 

 ”Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.” 

80 % av eleverna i förskoleklassen, säjer att de vet vad de skall lära sig. 

20 % av eleverna säjer att de inte vet vad de skall lära sig. 
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I övriga klasser svarar eleverna som följer; 

Åk1 100% Vet vad de skall lära sig. 

Åk2   50% Vet vad de skall lära sig. 50% vet inte! 

Åk3   67%                                         33% 

                 Åk4   100% 

                 Åk5     86%                                        14% 

1.3 Kriterier för måluppfyllelse 
  

Måluppfyllelsen gällande läsningen i årskurs 1 och 2 har mätts i enlighet med den, av 

grundskolan, beslutade formen för kvalitetssäkring (bedömningsstödet och DLS) och 

via lärarens egna observationer.  

 

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

måluppfyllelse som redovisas under 1.2 ovan. På skolan fanns inga 6;or detta läsåret. 

 

Följande huvudsakliga instrument eller tillvägagångssätt har använts vid utvärderingen 

av elevernas lärande i förhållande till kunskapskraven… 

 

 dagliga observationer genomförda av klasslärarna 

 KTI och Lyssna på orden 

 bedömningsstödet för åk1 och 2 i svenska och matematik 

 kunskapsuppföljningarna – fyra gånger per läsår – har analyserats 

 resultat utifrån Kvalitetssäkringens tester (Diamant och DLS) 

 resultaten från de nationella proven har analyserats 

 

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 

 åk 1-5 har läsläxa varje vecka. 

 aktivt och målmedvetet arbete med pedagogiska årsplaneringar och 

undervisningsmål. Kunskapskraven tydliggörs för eleverna. 

 åk 2-5 läser varierande texter med mer djup än tidigare. 

 åk 2-5 skriver egna texter som har mer innehåll och djup, med hjälp av 

modellskrivande lärare. 

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

delaktighetsprocesser avseende arbetssätt och arbetsformer 

 arbetssättet är varierande för att eleven skall kunna finna det sätt som just hen lär 

sig bäst 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 
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 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 behöva riktade insatser har fått det genom enskild 

undervisning eller i mindre grupp vid 1-2 tillfällen i veckan. 

 
 
 

1.5 Förbättringsområden 
 
            Vi jobbar vidare med läsförståelse och att kunna uttrycka sig i skrift. Arbetet skall         

            genomsyra alla skolans ämnen. Vi ”modellar” för att utveckla elevernas skrivande. 

 

Stödinsatserna har under läsåret 2017-2018 fungerat bra! Vi fortsätter med 

specialundervisning. 

Ett problem vi haft under läsåret har varit vikariebehovet. Under senare delen av vt. så  

blev det dock stabilare. 

 

Då vi ser att många elever inte har god arbetsro, så måste vi arbeta mera med detta. 

Se över placeringen i klassrummen. Följa upp klassrumsregler. Vi vuxna måste vara 

hårda med, att endast den som begärt ordet får prata. 

 

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   
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 Enligt klassråd- och elevrådsprotokoll verkar tryggheten vara god, bland eleverna. 

De kommentarer vi får om trygghet, handlar mest om; om man kan ramla ner, eller 

om dörren kan gå i baklås. 

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

säjer, att de nästan, känner sig helt trygga.  Några pratar om toalettdörrens lås 

(nedre vånings planet). Några elever säjer att de inte känner lust att gå till skolan, 

men detta verkar inte hänga ihop med otrygghet. Skolan har dock haft en elev som 

under läsåret känt utanförskap.  

 Arbetsron har varit sämre detta läsåret enligt vad eleverna svarat på enkäterna. 

Men vid elevrådsmötena har endast F-1 klagat på arbetsron, då åk1 tycker att F 

kan bli störande då de leker vid sidan av.  

Enligt enkätsvaren så skulle 70% vilja ha bättre arbetsro, vilket inte tidigare 

framkommit vid klassråd- och elevråd.  

 71% av eleverna (5/7) i årskurs 5 och 100% av eleverna åk3-4,  känner att de har 

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

för F-2 är; 70%. Där några elever tycker att lärarna inte bryr sig om vad de tycker 

eller säjer.  

 Måluppfyllelse 100%. Alla elever har deltagit vid genomgång av 

Likabehandlingsplanen. Detta sker varje läsår, vid skolstart. 

 

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 

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… 

 

 skolan har arbetat förebyggande i enlighet med Likabehandlingsplanen 

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

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

dem 

 vårt förhållningssätt präglas av att vi uppmuntrar, ger möjlighet till inflytande och 

delaktighet när det gäller arbetssätt, arbetsformer, planering och utvärderingar. 

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

 personalen visar ett demokratiskt förhållningssätt mot barnen/eleverna och andra 

vuxna. 

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

barn/elev möjlighet att ta upp valfri samtalspunkt 

 skolan arbetar demokratiskt genom att eleverna ges möjlighet att bidra med olika 

idéer och förslag 
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 hela skolan vandrar tillsammans ”Heavandringen”, höst och vår, för att stärka ”vi-

känslan” på skolan. 

 

 2.5    Förbättringsområden 
 

 

 Omklädningsrummen: ”Rätt och fel i omklädningsrummet”. 

 Tillsynen utökas i omklädningsrummen. 

 Avskärmning i duscharna med hjälp av duschdraperier. 

 Personalen pratar med alla elever om toalett hänsyn! 

 Skolans personal samarbetar kring elever som tar stor plats, styr och ställer. Andra 

barn kan bli rädda. Extra tillsyn på raster. 

 Utökning med ytterligare en gunga på skolgården. 

 Skolgården asfalteras om så att den skapar möjlighet för landbandy, basket och 

fotbollsspelande. 

 

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. 

 

3.2  Måluppfyllelse 

 

 71% av eleverna (5/7) i årskurs 5 och 100% av eleverna åk3-4,  känner att de har 

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

F-2 är; 70%. Där några elever tycker att lärarna inte bryr sig om vad de tycker eller 

säjer. 

 84% av eleverna säjer att de får veta hur det går för dem i skolan. 

 Pedagogiska planeringar har fått stå tillbaka i åk4-5. Fokus har istället legat på 

strukturerade planeringar från läraren, för att skapa arbetsro. Hög arbetsbelastning, 

med liten planeringstid på skolan är också en orsak. Några arbetsområden i SO/NO 

har man dock gjort större gemensamma planeringar kring. 

 Klassråd och elevråd har hållits en gång i månaden. 

 Matråd har hållits en gång /termin. 

 Skolan 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 %. 
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3.3 Kriterier för måluppfyllelse 

 

 Skolenkäten 

 Innehållet i porfoliopärmarna 

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

 

3.3 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 lärare, 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 

 

 Presentera flera olika sätt att lära sig saker på. Diskutera varför man ska lära sig vissa 

saker. Modellera mera, så att eleverna får inspiration. 

 Arbeta mycket med texter, i alla former, som t.ex. film, bild och böcker. Inga elever 

skall kämpa med texter på egen hand. 

 Skolan skickar inte ut information till föräldrarna via papper, utan all information 

läggs på Infomentor. Viktigt att föräldrarna skolas in i att använda systemet. Vid 

friluftsdagar skickas information också i pappersform, för att skolan ska känna sig 

säker på att alla tagit del av informationen.  

 Lärarna utökar elevernas möjlighet till att påverka planeringen av olika 

arbetsområden. 

 

 

 

 

 

 

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

bekants arbetsplats. 

 

 

 

 
4.2 Måluppfyllelse  

 

 Lokalvården har berättat om sitt yrke för samtliga elever F-5. 

 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. 

 Prao i årskurs 5 då eleven, under en dag, får följa med vårdnadshavare till arbetet eller 

nära väns arbetsplats utanför skolans värld. Samtliga elever i klassen har haft en dag 

PRAO. Till detta har klassen också genomfört för- och efterarbete. 

 

 

 

 
4.3 Kriterier för måluppfyllelse 

 

 Diskussion efter PRAO 

 Samtal före och efter skolbesök 

 

4.4 Process 
     

 Skolan följer planen; Skola-Arbetsliv, men eftersom skolan är liten så sker det mera på 

ett rullande schema över aktörer. 

 
4.5 Förbättringsområden  

 

 Undersöka möjligheten att bjuda i representanter från näringslivet. 

 På föräldramöte ht 18 bjuder vi åter in föräldrarna att komma till skolan och prata om 

sina yrken. Vi tar också personlig kontakt med några föräldrar. 

 Lärare och elever bjuder in övrig personal, som kan berätta om sin utbildning och ev. 

tidigare arbeten. 

 Kontakt tas med polis och räddningstjänst om ev. besök.  

 Prata mera med eleverna om utbildningsmöjligheter i Filipstads Kommun. 

 Skolan följer planen i sin helhet, men inslagen genomförs rullande, för hela skolan. 


