
1 

 

 
Grundsärskolan 
Sten-Åke Eriksson 
Verksamhetschef 

 

 

 

 
 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Läsåret 2015/16 
 

 

 

 

Grundsärskolan 

Ferlinskolan/Strandvägsskolan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     



2 

 

 

 

Innehållsförteckning: 
 
Kunskaper      sidan 3 
 
Normer och värden     sidan 5 
 
Elevernas ansvar och inflytande    sidan 7 
 
Skola och hem     sidan 8 
 
Skolan och omvärlden     sidan 9 
 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

 



3 

 

 

Kunskaper 
 

Ur Läroplan för grundsärskolan 2011 
”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också grund för fortsatt 

utbildning. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 

lära ska utgöra grunden för skolans verksamhet”. 

 

Mål: 
Grundsärskolan: 

Alla elever…. 

• ska få fördjupade kunskaper och nå minst kunskapskravet E i alla ämnen.   

• ska utveckla sin läs, skriv och talförmåga 

• ska utveckla sin förmåga till självständighet och förmåga att göra egna val.  

 

Träningsskolan: 

Alla elever…. 

• ska utveckla sina kommunikativa färdigheter  

• ska utveckla sina kunskaper inom området vardagsaktiviteter  

• ska utveckla sina kunskaper i allemansrätten 

 

Måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

I grundsärskolan sätts betyg om elev eller vårdnadshavare så begär.(Skollagen 11 kap §19) 

                 

• Måluppfyllelsen för eleverna är hög, 100% når minst kunskapskravet E i alla ämnen. 

Under vt-16 kom det elever som var asylsökande. Eftersom de eleverna varit så kort 

tid i gruppen sattes inga betyg. 

• Elevernas tal och läsförmåga har förbättrats 

• Alla elever har fått individanpassad undervisning 

 

Träningsskolan: 

 

Vi har presenterat de grundläggande formerna visuellt och taktilt genom att ta foton, bygga 

och tillverka, både här och på våra slöjdlektioner.  

Eleverna har gjort böcker, olika kuddar, byggklossar, tavlor och gått på promenader både 

inomhus och utomhus och fotat olika former som sedan har blivit böcker 

 

Kriterier /bevis på måluppfyllelse: 

 
Grundsärskolan: 

• Små grupper och hög personaltäthet gör det möjligt att optimalt individuallisera efter 

varje elevs förutsättningar och behov.  

• Stora möjligheter att arbeta i en till en-situationer. 

• Teoretiska kunskaperna förankras med praktiska övningar i vardagslivet. 

• Material som är anpassat för att kunna möta alla elever i sitt lärande.  
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• Digitalkamera, dator och Ipad används som ett pedagogiskt verktyg i många 

undervisningsituationer   

 

 

 

 

Träningsskolan: 

• Anpassat undervisningen så att eleverna har kunnat delta på ett självständigt sätt 

• Arbetat med bilder som stöd inom alla arbetsområden 

• Arbetat med sociala berättelser 

• Elevaktiv utvärdering med hjälp av samtalsmatta 

• Digitalkamera, dator och Ipad används som ett pedagogiskt verktyg i många 

undervisningsituationer   

 

 

 

Förbättringsområden: 
• Fortsatt arbete med att utveckla individanpassade läromedel och undervisnig 

• Fortsatt arbete med att ge eleverna individuellt anpassad undervisning 

• Fortsatt utveckling av samverkan grundsärskola/grundskola. 
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Normer och värden  
 

Ur Läroplan för grundsärskolan 2011 
”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling”. 

 

 

Mål: 
Grundsärskolan/träningsskolan: 

Alla elever ska…. 

• känner lust att gå till skolan 

• känner sig trygga i skolan 

• känner att de har arbetsro i skolan 

• Våra elever kan kommunicera med alla på skolan. 

• Våra elever ska omfattas av samhällets gemensamma värderingar. De ska kunna ge 

uttryck för sin medverkan genom att visa hur de upplevde de olika aktiviterna. 

 

 

Måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

• I trygghetssamtalen har framkommit att alla elever känner sig trygga och vågar röra sig 

fritt på skolan  

• Nästan alla elever har svarat att de har en kompis att vara tillsammans med i skolan.  

• Eleverna känner att de har arbetsro under lektionerna 

• Gott samarbete med hemmet har skapat trygga föräldrar 

• Våra elever kan kommunicera med de flesta på skolan 

 

Träningsskolan: 

• Elever och föräldrar känner sig trygga med skolan och dess personal.  

• Eleverna har kunnat delta i utomhusaktiviteter men då tillgängligheten i övriga skolan 

är undermålig har eleverna inte kunnat delta i inomhusaktiviteter i den utsträckning 

man önskat  

• Eleverna har genom individuellt anpassade kommunikationshjälpmedel möjlighet till 

gemenskap och delaktighet. 

• Gott samarbete med hemmet har skapat trygga föräldrar 

• Våra elever ger uttryck i här och nu situationer genom att tydligt visa vad de tycker. De 

ger även uttryck genom sina olika kommunikationshjälpmedel. 
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Kriterier/bevis på måluppfyllelse: 
 

Grundsärskolan: 

• Förebyggandearbete i enlighet med Likabehandlingsplanen 

• Likabehandlingsplanen har varit ett levande material under läsåret, den har varit känd 

hos elever och föräldrar 

• Regelbundna trygghetssamtal som är utformade efter varje elevs förutsättningar och 

behov                      

• Hög personaltäthet gör att det är få tillfällen som elever befinner sig ensamma både i 

och utanför klassrummet 

• Förhållningssätt som präglas av uppmuntran, delaktighet och positiva förväntningar 

• Bland de yngre eleverna har sociala berättelser använts som ett stöd och en trygghet i 

nya situationer 

• Inkluderingen och även omvänd inkludering har varit schemalagd under läsåret. 

 

 

 

 

Träningsskolan: 

Träningsskolans Likabehandlingsplan bygger på elevernas möjlighet till gemenskap och 

delaktighet oavsett funktionsnedsättning. 

•  Eleverna utvärderar sin delaktighet i oika sammanhang med hjälp av samtalsmatta.  

• Trygghetssamtalen har apassats utifrån varje elevs förutsättning att kunna förstå och ge 

uttryck för hur de känner sig i olika situationer under en skoldag. 

• Eleverna har deltagit i skolans aktiviteter där möjlighet funnits. 

 

 

 

Förbättringsområden: 
• Fortsatt arbete med vuxenstöd utifrån elevernas behov och i de situationer som 

behövs. 

• Ta del av aktuell utveckling och forskning för att kunna utveckla elevernas 

kommunikationshjälpmedel. 
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Elevernas ansvar och inflytande 
 

Ur Läroplan för grundsärskolan 2011 
”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga ska omfatta alla 

elever. Elever ska ges inflytande över utbildingen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 

del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem”. 

 

Mål: 
Grundsärskolan: 

Alla elever ska…. 

• vara delaktiga i undervisningens utformning  

• ha goda möjligheter till inflytande över sin utbildning och vardag 

                                         

Träningsskolan: 

Eleverna ska kunna påverka, ta ansvar och känna sig delaktiga i sitt skolarbete och under sin 

skoldag med hjälp av sitt AKK stöd. De ska även med hjälp av sitt AKK stöd kunnat 

vidarutveckla sina kunskaper. 

 

 

Måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

• Våra elever är med och bestämmer t.ex. vilket ämne de vill fortsätta med i So. 

• De är med och bestämmer i vilken ordning vi ska läsa olika saker i NO. 

• De är med och väljer vilka böcker de ska jobba t.ex. alla rosa. 

• Vi ska bli bättre på att delta i elevrådets möten. 

 

Träningsskolan: 

• Alla elevers kommunikativa hjälpmedel har utvecklats 

• Elevernas inflytande över sin skoldag har ökat, då de kan förmedla vad de vill genom 

sina hjälpmedel 

 

Kriterier/bevis på måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

• Lärarna har tydliggjort målen i alla ämnen utifrån elevernas förutsättningar och behov 

• Vid varje arbetsområde har de yngre eleverna fått komma med förslag om arbetssätt 

för att fördjupa sig 

• Arbetssätt och förslag har presenterasts med bildstöd 

• Protokoll från klassråd/gruppråd skickas för kännedom till rektor. 

 

Träningsskolan: 

Vi har AKK stöd i form av konkret material, ljud, lukt, bilder, pekkartor och  PECS som 

kontinuerligt utvecklas. 
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Förbättringsområden 
• Fortsätta utveckla metoder som ökar elevernas möjligheter till inflytande och 

delaktighet. 

• Utveckla klassråd/gruppråd så att eleverna blir aktiva och delaktiga. 

• Utveckla arbetssätt som inefattar mer bild-och teckenkommunikation 

 

 

 

Skola och hem 
 

Ur Läroplan för grundsärskolan 2011 
”Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för eleverna ska skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande”. 

  

Mål: 
Grundsärskolan/träningsskola 

• Bibehålla ett gott samarbete med hemmet för att uppnå optimalt lärande och 

utveckling för eleverna 

• Tillsammans med hemmet sätter vi elevernas individuella kunskapsmål och vilka 

rutiner vi har för att skapa de bästa förutsättningarna för kommunikationen mellan 

hem och skola 

 

 

Måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

• Alla elever och vårdnadshavare har deltagit i utvecklingssamtal 

• Alla vårdnadshavare  är nöjda och trygga med skolan 

 

Träningsskolan: 

• Alla vårdnadshavare  är nöjda och trygga med skolan    

• Vårdnadshavarna har fått ökad insikt i sitt barns lärande och kan ha en dialog med 

barnet om dess lärande 

• iPad har gjort att kommunikationen mellan hem och skola har ökat. Eleverna tycker 

det är roligt att visa bilder och filmer både för föräldrar och för oss i skolan det har 

gjort att föräldrar gärna fotar och filmar hemma för att eleven ska kunna visa oss i 

skolan 

 

 

Kriterier/bevis på måluppfyllelse: 
Grundsäskolan: 

• Vid behov ömsesidiga telefonsamtal hem/skola. 

• Dokumenterat situationer i lärmiljön med filmkamera och visat filmen för 

vårdnadshavarna. 

• Upprättar IUP i samarbete med elev och vårdnadshavare. 

• De yngre eleverna har skrivit veckobrev som tagits med hem 
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Träningsskolan: 

• Daglig kontakt med alla vårdnadshavare  

• Alla vårdnadshavare har tillgång till Infomentor 

• Via foton/film dokumentera elevernas dag i skolan. 

• Eleverna har utifrån samtalsmattan formulerat dagböcker som skickas mellan hem och 

skola. 

• Upprättar IUP tillsammmans med vårdnadshavarna 

• Personalen deltar i externa möten tillsammans med vårdnadshavarna 

 
 

Förbättringsområden: 
• I större omfattning använda bilder, foton och andra digitala verktyg  som 

dokumentation för att ge hemmet en vidare bild av elevernas skoldag.  

 

 

 

Skolan och omvärlden 
 

Ur Läroplan för grundsärskolan 2011  
”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja 

fortsatt utbildning”. 

  

Mål: 
Grundsärskolan: 

Alla elever…. 

• ska under åk 8 och 9 erbjudas Prao 

• får en inblick i hur samhället fungerar 

• har god självkännedom, ett gott självförtroende och vetskap om att de är bra på något 

 

Träningsskolan: 

Alla elever…. 

• ska utveckla kunskap om näringslivet i kommunen 

• ska prova på att åka kollektivt 

 

Måluppfyllelse: 
Grundsärskolan: 

• Alla elever i årskurs 8 och 9 har haft Prao 

• Alla elever vet att de är bra på något 

• Alla elever har använt sina teoretiska kunskaper ute i samhället 

 

Träningsskolan: 

Vi har med stöd från SPSM fått tips och ideer på hur vi kan syntolka vår närmiljö. Utifrån 

olika bilder går vi på orienteringspromenader och lär oss hitta i vår närmiljö. Vi besöker även 

olika kommunala inrättningar och affärsidkare i kommunen. 
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