
 
 

 
 
 
 
 

Kvalitetsrapport 
 

Förskoleklass 

 

Läsåret 2016/2017 

Bruksskolans förskoleklass 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Utbildningens syfte 

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt 

utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

 

 

Ansvarig rektor: Mikael Johansson 

Biträdande rektor: Annie-Frid Johansson  



 2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

Innehåll 
_ 

1. Beskrivning av verksamheten ............................................................................................ 3 

2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport för våren 2016 ......................................... 3 

3. Året i verksamheten ........................................................................................................... 3 

4. Systematiskt kvalitetsarbete ............................................................................................... 4 

5. Normer och värden ............................................................................................................. 5 

6. Kunskaper ........................................................................................................................... 7 

8. Skola och hem ...................................................................................................................... 11 

9. Övergång och samverkan ..................................................................................................... 13 

10. Skolan och omvärlden ........................................................................................................ 14 

11. Rektors slutord ................................................................................................................... 15 

12. Förbättringsåtgärder inför läsåret 2017/2018 ..................................................................... 16 

 
  



 3 

1. Beskrivning av verksamheten 
 

Bruksskolan är en F – 6-skola med ca 170 elever. Det finns en förskoleklass, två 

fritidsavdelningar, åk 1 – 6 och en mottagningsenhet för nyanlända elever. 

 

Förskoleklassen är bryggan mellan förskolan och skolan och dess huvuduppdrag är att forma 

en grupp som kan utvecklas både socialt och pedagogiskt på bästa sätt utifrån varje elevs 

enskilda förutsättningar och behov. 

 

Grundfakta förskoleklass 

 2014/2015 
 

2015/2016 
 

2016/2017 
 

Antal elever i förskoleklassen 24 23 27 

Antal grupper 1 1 1 

Antal årsarbetare 2 2 2 

Andel personal med pedagogisk 

högskoleutbildning (%) 

100 100 50* 

* Angiven procentsiffra gäller för vt-17. Under ht-16 var motsvarande siffra 100% 

2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport för våren 2016 
Under våren startade vi en SvA-grupp för våra elever som har annat modersmål än svenska.  

Vi har tränat på att prata svenska och har tagit hjälp av dataprogram. 

 

I värdegrundsarbetet har vi använt RePulse-materialet Sociala färdigheter.  

 

Vi har tittat på en film med Pelle Svanslös för att se hur en bra kompis är.  

 

Vi har tränat på att prata i grupp genom begreppet provtänka. 

 

Det har varit svårt att få till övergången för personal mellan F-klass och fritids. 

 

3. Året i verksamheten  
Höstterminen startade med två behöriga förskoleklasspedagoger efter avslutad inskolning. 

Första tiden ägnades mycket åt att få ihop gruppen, som var förhållandevis stor och hade ett 

flertal elever som behövde extra stöttning. 

När vårterminen startade byttes det personal i F-klassen. Den nya pedagogen har jobbat hela 

terminen. En personal var kvar från höstterminen men har varit sjukskriven större delen av 

terminen så på den tjänsten har det varit många olika vikarier. Detta har gjort att allt som varit 

planerat inte kunnat genomföras. Fokus har varit på att få ihop gruppen, skapa trygghet och 

göra eleverna redo för åk 1. 

Även under vårterminen fanns ett antal elever i F-klassen som hade stora behov av stöd. På 

grund av att några elever varit rymningsbenägna så förstärktes bemanningen i klassen till tre 

pedagoger vilket gjort att pedagogerna hunnit med alla i klassen på ett bättre sätt. 
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4. Systematiskt kvalitetsarbete 

Årets kvalitetsredovisning 

Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat till de olika 

delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resultat. Utifrån analyserna av 

de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vidare med framtagna förbättringsområden. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra allt arbete som sker inom de pedagogiska 

verksamheterna och ha eleven i fokus. 

Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen beskriver hur 

verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. Månadsvis följs 

arbetsplanen upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuerliga uppföljningen. Vid slutet 

av läsåret analyseras resultaten och verksamheternas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. 

Verksamheternas kvalitetsrapporter redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens 

hemsida. Kvalitetsrapporterna ligger till grund för kommande läsårs arbetsplan. 

För att nå framgång i det systematiska kvalitetsarbetet måste fokus ligga på mål, resultat, 

analys och förbättringsarbete. Det ska vara en naturlig del i vardagen, prioriterat i arbetslagens 

arbete. Det är därför viktigt att varje verksamhet skapar sina egna rutiner utifrån fastställd 

kvalitetsplan. 
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5. Normer och värden 
 

 

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 

 

 

 

Disciplinära åtgärder 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 

Utredning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skriftlig varning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tillfällig omplacering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tillfällig placering vid annan 

skolenhet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omhändertagande av föremål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Kommentar: Inga disciplinära åtgärder har vidtagits utifrån ovanstående lagstyrda 

åtgärdsmetoder. Däremot har elever vid enstaka tillfällen varit placerade i åk 1 och åk 2, 

istället för att delta på idrottslektionen. Varför vi valde det var för att reglerna i idrottshallen 

inte följdes.  

 

Vid lek användes det ofta pinnar som kunde vara farliga. F – 2-pedagoger tog beslut om 

förbud och det blev bättre. 

 

Kränkande behandling      

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Antal kränknings- 

anmälningar 

F P To F P To F P To 

Förskoleklass 0 3 3 1 4 5 0 4 4 

 

Kommentar: Upprättade kränkningar har utretts, följts upp och rapporterats till huvudman i 

enlighet med kommunens rutiner kring likabehandlingsarbete. 

Tyvärr ser vi att kränkningarna startar redan i F-klass. Klimatet bland elever är hårt, många 

kan teoretiskt hur det ska vara men i praktiken sitter det inte.  

 

ENHETENS MÅL 

 

Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav 

 

Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättning inte ska möta hinder i vår 

verksamhet 
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Hur når vi målen? 

Vi ska presentera likabehandlingsplanen för personal, elever och vårdnadshavare. 

 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund. 

 

God vuxennärvaro under rasterna. Rastvärdarna bär väst. 

 

Anmälan om kränkande behandling skrivs och följs upp i ett digitalt uppföljningsverktyg. 

 

Schemalagda veckovisa möten för likabehandlingsgruppen samt vid behov. 

 

Öka elevernas delaktighet i det främjande och förebyggande likabehandlingsarbetet. 

 

Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2 ggr/läsår där skolans samordnare och rektor 

deltar. 

 

God kontinuerlig samverkan med hemmet. 

 

Vid personals frånvaro täcker den ordinarie personalen upp så långt som möjligt, så inte 

vikarier behöver arbeta ensam i elevgrupper. 

 

Noggrann förberedelse i all vår verksamhet.  

 

I samband med APT behandlas likabehandlingsfrågor under ca 30 minuter 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Viktigt att jobba med att eleverna känner sig trygga redan från höstterminens början.  

Vissa elever har tagit stort utrymme och det innebär att vissa får fritt spelrum att göra fel 

saker. Gruppen är stor vilket gör det svårt att hinna med och personalsituationen har gjort att 

eleverna haft många olika vuxna att skapa relationer till. 

Under våren har vi använt RePulse-materialet Sociala färdigheter.  

Vi vuxna har använt rollspel för att visa vad vi menar. Elevernas ålder gör att de har svårt att 

fullt ut förstå konsekvenser av sitt handlande. 

Har varit många elever som bevakar vad andra elever gör men glömmer bort det egna 

ansvaret. 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Att starta upp höstterminen med att jobba med trygghet, både på individ- och 

gruppnivå. 

 

 Fler pedagoger bör gå RePulse-utbildningen. 

 

 Dela gruppen ofta under höstterminen. 
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6. Kunskaper 
 

 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

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

utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utformade, 

nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.  

 

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i 

helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och 

integrera kunskaper i sina olika former. 

 

 

 

ENHETENS MÅL 
 

Utveckla elevernas språkliga medvetenhet 

 

Utveckla elevernas intresse för matematik 

 

Genom idrott, lek och rörelse bidra till ökad hälsa hos eleverna och utveckla elevernas 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga 

 

Utveckla elevernas intresse för teknik och skapande 

 

Hur når vi målen? 

All pedagogik, exempelvis utomhuspedagogik, ska stimulera elevernas lust och nyfikenhet att 

lära. 

 

Vi jobbar enligt Bornholmsmodellen. 

 

Vi arbetar med skrift på ett lekfullt sätt. 

 

Vi arbetar med att tala, lyssna och prata i olika sammanhang. 

 

Vi har dagligen högläsning, sång rim och ramsor. 

 

Praktisk matematik. 

 

Utveckla vårt användande av projektor, ladibug samt Ipad. Skapa intresse för lärandet och 

tekniken. 

 

Utveckla elevernas samarbetsförmåga.  

 

Dagliga aktiviteter som tränar förmåga att samarbeta och följa regler. 
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Regelbundna fysiska aktiviteter såväl inne som ute. 

 

Vi ger material och förutsättningar för eget skapande. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

När vårterminen startade och det blev många personalbyten satsades mycket fokus på social 

träning. Att få eleverna att räcka upp handen och våga prata och våga stå för vad man tycker. 

Många räcker upp handen och när de får frågan kommer frasen ¨jag glömde bort¨. Därför har  

vi infört begreppet att provtänka. 

Vid samling har vi pratat om datum, födelsedagar, adresser, veckodagar, månader. 

Gruppen har varit utmanande där en del elever har stora svårigheter. Svårt att säga vart 

gruppen är i matematik och svenska då ingen sticker ut och vill visa om kunskap finns.  

Har jobbat med siffror och bokstäver 

Gruppen störs ofta av några elever som pratar rakt ut och inte inser att de stör. 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

 Stärka eleverna socialt genom samarbetsövningar och RePulse. 

 

 Vidareutveckla språket och mattetänk. 

 

 Dela gruppen vid matematik- och svenskalektioner. 

 

 Gruppen kan även delas i 3 grupper under höstterminen för att fler ska tillgodogöra sig 

kunskap. 
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7. Elevernas ansvar och inflytande  

 
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 

omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande 

ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 

initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. 

 

 

 

ENHETENS MÅL 

 
Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckling 

 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning med stigande ålder 

 

Hur når vi målen? 

 

Bestämda platser för kläder och arbeten. 

 

Bestämda platser för olika aktiviteter och material. 

 

Enkla regler och rutiner 

 

Komma med egna förslag. 

 

Elevråd 1 ggr/månad. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

Svårighet med att ge eleverna inflytande är att gruppen är stor och många viljor finns. Vid den 

fria leken väljer eleverna själva, men¨ vandrarna¨ skapar oro och konflikter och då blir jobbet 

som pedagog att bestämma elevernas val av sysselsättning. 

 

Vid vissa tillfällen kan eleverna ta till sten-sax-påse för att lösa ¨konflikter¨, detta under 

översikt av en pedagog. 

 

I matsalen har två elever ansvar för att borden blir torkade. När alla elever tagit mat och satt 

sig ner för att äta har vi några minuters tystnad. Detta gör att det blir lugnare under maten. 
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Vi har upplevt att eleverna vill ta egna initiativ och har svårt att lyssna och ta instruktioner. 

På idrotten väljer eleverna lek. Röstar och flest röster vinner. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Tydligt ledarskap. 

 

 Låta eleverna få olika ansvarsområden. 

 

 Vid lekstunden låta eleverna välja aktivitet. 
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8. Skola och hem 
 

 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 

bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande 

 

 

Klagomål 

 

 

 

 

 
Kommentar: Inga klagomål gällande F-klassverksamheten har inkommit till kommunens 

klagomålshantering. 

 

ENHETENS MÅL 

 

Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlighet att påverka 

sina barns utbildning 

 

Ge föräldrarna god information om kunskapsutveckling och social utveckling 

 

Hur når vi målen? 

Genom daglig kontakt och god samverkan. 

 

Veckomeddelanden. 

 

Föräldramöte 2 ggr/läsår 

 

Föräldraråd 2 ggr/termin 

 

Utvecklingssamtal 2 ggr/läsår 

 

Mentor upprättar rum i edWise. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Hemmet är en viktig del, viktigt att ha goda relationer och lyssna på föräldrarna. 

Utvecklingssamtalen som vi har haft under våren har tagit mycket tid. En pedagog har haft 

alla 27 samtalen. Men det är angeläget att de blir av då många saker kommer upp som är 

viktiga. 

Vi har inte haft föräldramöte under vårterminen då samtalen tagit mycket tid och vi har haft många 

olika vikarier. 

Antal 

klagomål 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

Förskoleklass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Veckobreven som vi skriver kommer det lite reaktioner på och det är svårt att veta om 

informationen kommer fram. 

Finns inget rum på edWise där föräldrar kan skriva och ge reflektioner på vad som händer. 

Den dagliga föräldrakontakten är viktig men ibland svårt då fritids tar vid när skolan slutar 

och samma personal ska vara på fritids.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Smidigare sätt att ha kontakt med föräldrarna digitalt. 

 Flera pedagoger för att få flyt vid avslutningen av F-klass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

9. Övergång och samverkan 
 

 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika 

varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och 

lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett 

företroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningarna som 

eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som 

gäller för respektive verksamhet. 

 

 

ENHETENS MÅL 

 
Stärka övergången mellan förskola, förskoleklass och skola. 

 

Hur når vi målen? 

Överlämnande och information om alla barn från förskola till förskoleklass. 

 

Överlämnande och information till skolan om de barn som börjar första klass i slutet av vt 

samt uppföljning vid höstterminenes början. 

 

Gemensam arbetslagstid F – åk 3 

 

Husmöte F-1-2 

 

Eleverna har faddrar i årskursen över dem. De är i sin tur indelade i olika grupper som följer 

fadderkedjan till åk 6. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

F- klass har varit inbjuden till Husmöte i åk 1 och åk 2 vid ett par tillfällen. 

Tillsammansdagarna när åk F-6 har varit tillsammans har varit populära och de yngre eleverna 

tycker det är kul med de äldre. Faddersystemet fungerar inte som det gjorde från början. Nu 

placeras elever in i olika grupper av pedagogerna. 

Viktigt att hålla Tillsammans-hjulet levande. 

Pedagoger från F-klass har inte varit med på arbetslagskonferenserna för åk F – 3, då tiden 

inte har funnits. 

      

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Få bättre ordning på faddergrupperna. Att äldre elever har ¨ansvar¨ för yngre elever 

och att vi pratar om uppgiften som en fadder har.  
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10. Skolan och omvärlden 
 

 

Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 

välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 

med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 

samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

 

 

ENHETENS MÅL 
 

Bemannat skolbibliotek 

 

Hur når vi målet? 

 

 

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vi har varit på två olika teaterföreställningar som vi har varit inbjudna till. Eleverna 

uppskattade föreställningarna och deltog i dialog med skådespelarna.          

Vi har haft utedagar då vi gått till skogen eller lekparken. Tränat på att gå i grupp. 

Få ett intresse för naturen. 

Viktigt att eleverna får röra på sig då många blir skjutsade i bil vart de ska. 

Inte varit till biblioteket, utan när vi läst böcker har vi läst de som vi har. 

 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

 Göra utflykter i närområdet, skogen, biblioteket, Berget ex. 
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11. Rektors slutord 
 

På Bruksskolan bygger vi vår verksamhet utifrån Vår pedagogiska grundsyn. Tanken är att 

bedriva en inkluderande verksamhet med en tydlig och välplanerad undervisning utifrån 

frågeställningarna ”Vad? Hur? och Varför?”. Utgångspunkten i pedagoguppdraget är att varje 

pedagog ska vara en viktig vuxen i skolan och främja elevernas sociala och pedagogiska 

utveckling genom att vara vägledande, frågande, problemlösande och lyssnande. 

Vi har under läsåret haft flera apt-tillfällen som till stor del handlat om att bygga upp en 

gemensam värdegrund utifrån vår pedagogiska grundsyn. Vi har jobbat med att tydliggöra vad 

en pedagogs uppdrag är där vi tryckt på vikten av den sociala delen i uppdraget. 

 

Trots att de flesta eleverna trivs på skolan, vilket genomförda elevenkäter visar, så ser vi ett 

fortsatt behov av att ytterligare utveckla vårt likabehandlingsarbete då vi upplever ett 

stundtals hårt klimat bland eleverna. Ett led i detta är att bygga en stark vi-känsla på skolan. 

Detta görs bland annat genom våra Tillsammansdagar som genomförs i 

likabehandlingsteamets regi en gång i månaden. Här blandas alla skolans klasser upp i olika 

grupper där de äldre eleverna tar ett visst ansvar för de yngre. 

 

I 9 kap. 2§ Skollagen står det att: 

 Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för 

fortsatt utveckling. 

 Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

 Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

 

En viktig aspekt i förskoleklassens arbete är som synes att forma en klass socialt och få dem 

skolmogna. Detta har under läsåret varit huvudfokus på Bruksskolan. Det har varit ett tufft 

arbete med en komplicerad situation där en ordinarie personal varit föräldraledig och en 

personal som varit långtidssjukskriven. Detta har resulterat i ett flertal vikarier under läsårets 

gång. Resultatet för läsåret får ändå betraktas som tillfredsställande och vi ser elever som tagit 

stora steg i sin utveckling, såväl pedagogiskt som socialt. 

 

Önskemål om att utöka förskoleklassverksamheten till fem dagar kvarstår, så att vi kan arbeta 

än mer utvecklande och förberedande inför åk 1 samt möjligheten att erbjuda simundervisning 

i förskoleklass. Att erbjuda simundervisning i förskoleklass är framåtsyftande för att nå målen 

i åk 6. Eftersom förskoleklassen inte har en ämnesreglerad timplan finns utrymme för 

simundervisning utan att det påverkar undervisningen. 

 

Framtiden för förskoleklassverksamheten ser ljus ut och i höst kommer vi ha 100% behörighet på 

våra förskoleklasspedagoger där en kommer från förskolan medan den andra är nyutbildad med 

genomförd praktik inom skolan. Denna kombination är viktig för att F-klass ska kunna vara en 

brygga mellan förskolan och skolan.  

 

För att i framtiden lyckas att bedriva en så bra verksamhet som möjligt så måste vi utöka 

samarbetet med elevernas vårdnadshavare. Detta sker givetvis i den dagliga kontakten vid 
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lämning och hämtning men måste utökas till att omfatta även våra digitala 

kommunikationsverktyg, det vill säga edWise med tillhörande bloggar. 

12. Förbättringsåtgärder inför läsåret 2017/2018 
Personalens förbättringsåtgärder 

Normer och värden 

 

 Att starta upp höstterminen med att jobba med trygghet, både på individ- och 

gruppnivå. 

 

 Fler pedagoger bör gå RePulse-utbildningen. 

 

 Dela gruppen ofta under höstterminen. 

 

Kunskaper 

 

 Stärka eleverna socialt genom samarbetsövningar och RePulse. 

 

 Vidareutveckla språket och mattetänk. 

 

 Dela gruppen vid matematik- och svenskalektioner. 

 

 Gruppen kan även delas i 3 grupper under höstterminen för att fler ska tillgodogöra sig 

kunskap. 

 

Elevernas ansvar och inflytande 

 

 Tydligt ledarskap. 

 

 Låta eleverna få olika ansvarsområden. 

 

 Vid lekstunden låta eleverna välja aktivitet. 

 

Skola och hem 

 Smidigare sätt att ha kontakt med föräldrarna digitalt. 

 Flera pedagoger för att få flyt vid avslutningen av F-klass. 

 

Övergång och samverkan 

 

 Få bättre ordning på faddergrupperna. Att äldre elever har ¨ansvar¨ för yngre elever 

och att vi pratar om uppgiften som en fadder har.  

 

Skolan och omvärlden 

 

 Göra utflykter i närområdet, skogen, biblioteket, Berget ex. 
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Rektors förbättringsåtgärder 

 

 Implementera vår pedagogiska grundsyn. 

 

 Ökad samverkan mellan F-klass och åk 1-2. 

 

 Fortbilda personalen i bemötande och undervisning av elever med annat modersmål än 

svenska.  

 

 Mer kontinuerligt arbeta med värdegrundsfrågor i klassen utifrån RePulse-materialet. 

 

 Öka samverkan med vårdnadshavare genom att bygga ut digitala 

kommunikationsverktyg. 

 

 Fortbildning kring lågaffektivt bemötande. 

 Jobba aktivt för att få till intensivsimundervisning. 

 


