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Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval 
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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. 
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1. Beskrivning av verksamheten 

Svartå skolas arbete vilar på en värdegrund som bygger på trygghet, trivsel och gemenskap, 

där alla elever ska stimuleras till nyfikenhet och lust att lära. 

Alla elever på Svartå skola ska bli sedda och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar för att nå så goda resultat som möjligt mot de nationella målen, kunskaper och 

färdigheter. 

Svartå skola är en liten skola med cirka 40 elever. Klasserna är åldersblandade och består av 

F-1, 2-3 samt 4-6. 

Grundfakta skola 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Totalt antal barn/elever på skolan  39 39 43 

Antal barn i förskoleklass  6 4 5 

Antal elever i årskurserna Åk 1 7 6 7 

 Åk 2 8 8 5 

 Åk 3 3 8 9 

 Åk 4 4 3 9 

 Åk 5 6 4 4 

 Åk 6 5 6 4 

                                                         

Andel personal med ped. högskoleutb. (%) 100 100 100 

Andel lärare med formell behörighet i de 

ämnen som de undervisar i 

(%) 100 66 

 

82 
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2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren 2016 

Rutiner för att årligen delge och informera vårdnadshavarna om 

likabehandlingsplanen. 

I likabehandlingsplanen finns nu schemalagt hur och när likabehandlingsplanen ska delges 

föräldrarna. Läsåret 16/17 fick föräldrarna information om likabehandlingsplanens innehåll 

vid höstens föräldramöte och de föräldrar som så önskade fick en kopia på planen. Den 

komprimerade broschyren delades ut till samtliga elever att ta med hem. 

Se över organisation och planering av likabehandlingsteamets arbete. 

Teamet har utökats med ytterligare en person vilket gör arbetet mindre sårbart vid eventuell 

frånvaro av personal.  

Utvärdera årshjulet för ”Traditioner och gemenskap” löpande under året. 

Utvärderingarna har skett muntligt vid träffar med arbetslaget och vi är nöjda med hur arbetet 

utvecklats. Speciellt faddergrupperna har inneburit ett ökat samarbete mellan årskullarna och 

en ökad sammanhållning. 

Uppdatera trygghetsenkät. 

En ny trygghetsenkät med fotografier som illustrerar platserna och två nivåer på hur eleverna 

ska visa sina åsikter har tagits fram och använts vid ett tillfälle. Vi bedömer att eleverna kunde 

ta till sig enkäten och svara på ett sätt som blir tydligt för oss. Vi kommer att använda samma 

enkät under nästa läsår och göra en utvärdering för att se om den behöver utvecklas 

ytterligare. 

Schemalägga träffar för arbete med pedagogiska planeringar. 

Pedagogiska planeringar har ej skrivits i den utsträckningen som behövs och är önskvärt. Då 

arbetslaget endast består av tre lärare påverkas vår gemensamma tid ofta av andra inplanerade 

aktiviteter. Detta har gjort att annan verksamhet ofta prioriterats.  

Utifrån pedagogiska planeringar kontinuerligt uppdatera de skriftliga omdömena. 

Omdömen har främst skrivits i slutet på terminerna. 

Utveckla modellen Vad-Hur-Varför för att förtydliga kunskapskraven för eleverna. 

Utifrån ålder och mognad på våra grupper har vi jobbat med att muntligt förtydliga 

kunskapskraven och på olika sätt synliggöra progressionen i kunskaperna. I år har det jobbet 

visat resultat hos de äldre eleverna då de visat både förståelse men även insikt om sina egna 

kunskapsnivåer i relation till kunskapskraven som skall uppnås. 

Göra en planering för läsårets föräldramöten med tema och boka in berörda parter. 

Gemensamma föräldramöten med tema har till viss del genomförts under vår-terminen. Detta 

bör utvärderas då det varit ett lågt deltagande av föräldrar.  

 

Genomföra en undersökning angående föräldrarnas upplevelse och användande av 

edWise. 

Denna punkt har ej genomförts och får kvarstå till nästa läsår. 
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Utveckla informationen på gruppernas sidor på edWise och göra dem mer attraktiva. 

Skolan ha nu ett gemensamt rum på edWise där aktuell information presenteras. Detta 

underlättar publiceringen och det blir tydligt då vårdnadshavare möts av samma 

informationssida under elevernas samtliga år på skolan. Sidan kommer att vidareutvecklas 

under kommande läsår. 

Knyta kontakter med lokala företag i Svartå. 

Svartå utvecklingsgrupp har haft en träff med skolan men något ytterligare samarbete har ej 

ännu startat.  
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3. Året i verksamheten  

Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret  

Under läsåret har skolans elever varit organiserade i följande grund-grupper, F-1, 2-3 samt 4-

6. Dessutom har det varit samarbete och utbyte mellan de olika grupperna i bland annat idrott, 

bild, musik, elevens val och även vid andra tillfälliga arbetsområden.  

Vi har jobbat vidare utifrån årshjulet för Traditioner och gemenskap som infördes under 

läsåret 15/16.  

Faddergrupperna som är en del av det arbetet har fortsatt och vi har utökat användningen av 

grupperna så att de blivit en naturlig uppdelning vid gemensamma lektioner och aktiviteter. 

Grupperna har gynnat samtliga elever genom att de skapats med fokus på ledarskap, 

kamratskap och kunskap. Ledarskap betyder att de äldsta eleverna får ett extra ansvar för sin 

grupp, kamratskap att sammansättningen av elever skapar möjligheter att knyta nya kontakter 

men även bryta gamla mönster och kunskap att gruppen tillsammans ska få den mest 

gynnsamma inlärningssituationen.  

Även under detta läsår har åk 6 haft undervisning på Stora Valla, det har skett en dag veckan 

under två perioder. De har haft hemkunskap, språkval, matematik och engelska. Vi ser detta 

som en mycket positiv förberedelse inför åk 7, eleverna blir förtrogna med miljön och får en 

möjlighet att knyta nya kontakter. 

Under läsåret har följande genomförts i de olika klasserna. 

Åk 1 Skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska. 

Åk 2 DLS, Taluppfattningstest 

Åk 3 Nationella prov i matematik och svenska, Taluppfattningstest 

Åk 4 DLS, Taluppfattningstest 

Åk 5 Taluppfattningstest 

Åk 6 Nationella prov i matematik, svenska och engelska, Taluppfattningstest 

Under första halvan av höstterminen utökades elevgruppen på skolan med ett antal nyanlända 

elever. Detta har varit mycket stimulerande och utvecklande både för elever och pedagoger.  

Föräldramöten har genomförts på höst- och vårterminen. Höstens möte innehöll information 

från rektor och elevhälsoteam samt möten i respektive grupp. 

Under våren anordnades tema-föräldramöten för de olika årskullarna samtliga skolor i 

kommunen samt ett föräldramöte på Svartå skola där föräldrar fick information om höstens 

organisation.  

Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel 

Skapande skola 

Skapande skolas syfte är att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet är att genom en ökad 

samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans 

arbete. 
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Skapande skola ska tillföra ett starkt kulturellt och pedagogiskt mervärde i skolans arbete. 

Tanken är att den estetiska och kreativa kompetens, som kulturlivet liksom skolan besitter ska 

kompletteras och bättre tas till vara på och vara en del av verksamhetens kvalitets- och 

kompetensutveckling. Estetik och kreativitet kan öppna nya vägar för att skapa intresse och 

lust samt ge förståelse och skapa mening. 

Matematiklyftet  

En pedagog har deltagit i matematiklyftet. 

Läslyftet 

Ingen pedagog från Svartå skola har deltagit i Läslyftet.  

 

4. Systematiskt kvalitetsarbete 

Systematiskt kvalitetsarbete på Svartå skola F – åk 6, skola/fritidshem. 

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 till 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 

Utvisning ur undervisningslokal   0   0   0 

Kvarsittning   0   0   0 

Utredning   0   0   0 

Skriftlig varning   0   0   0 

Tillfällig omplacering   0   0   0 

Tillfällig placering vid annan 

skolenhet 

0 0 0 0 0 0   0 

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

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Antal anmälningar  

kränkande behandling 

F P To F P To F P To 

År 1-6  6 6  8 8 1 3 4 

 

Kränkande behandling: 

Vid analys av kränkningsanmälningarna ser vi att en av anmälningarna gäller år 4-6 och de 

övriga tre gäller år 3. 

Vi har ett pågående arbete inom år 3 där elevhälsoteamet är inkopplat. 

Elevenkät 

Trygghet:  
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Jag känner mig trygg i skolan 3,80 3,25 

Jag vet vem jag ska prata med om jag inte känner mig 

trygg i skolan, illa behandlad, utsatt eller trakasserad 
3,00 3,25 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 3,40 4,00 

I min skola finns det lärare som jag är rädd för 3,60 4,00 



 

9 

 

   

Grundläggande värden:      

  I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter 3,40 3,00 

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen 2,50 2,75 

Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar 3,57 3,33 

I min skola respekterar elever och lärare varandra 4,00 2,50 

   

Ordningsregler:     

  I min skola följer eleverna de trivsel- och ordningsregler 

som finns 
3,40 3,33 

Mina lärare ser till att trivsel- och ordningsreglerna på 

skolans följs 
4,00 3,33 

   

 

 

  Analys av resultatet från elevenkäten 

Båda dessa elevgrupper består av ett mycket lågt antal elever vilket betyder att resultatet ej är 

statistiskt säkerställt och dessutom gör det svårt att analysera.  

I jämförelse med föregående års resultat kan vi se både förbättrade och försämrade siffror. Det 

är mycket svårt att avgöra vad detta kan bero på då det i de flesta fall är endast en(1) elevs 

åsikt som skapar den differensen. Vid genomförandet av enkäten fick eleverna i år 2 hjälp att 

läsa och frågorna förklarade. Vissa av de eleverna hade svårt att ta ställning till frågorna då de 

trots hjälp ej förstod vad som efterfrågades. 

I år 5 finns en nyanländ elev som fick hjälp av studiehandledaren vid genomförandet av 

enkäten men även där fanns en stor svårighet att förstå frågorna. Övriga elever erbjöds hjälp 

om de ej förstod frågorna. 

Ovanstående gäller för samtliga delar av enkäten.  

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 

 

Att alla elever känner till skolans ordningsregler samt efterföljer dem 

 

Upprätta gemensamma aktiviteter i ett årshjul 
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Hur når vi målen? 

 

Presentera likabehandlingsplanen för personal, elev och vårdnadshavare. 

 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund. 

 

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

 

Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 

 

Öka elever och vårdnadshavares delaktighet i det främjande och förebyggande 

likabehandlingsarbetet. 

 

Kontinuerlig samverkan med hemmet. 

 

God vuxennärvaro under rasterna.  

 

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

vikarier behöver arbeta ensam i elevgrupper. 

 

Terminsplaneringar för varje årskurs samt lektionsförslag ska finnas i vikariepärmen. 

 

I samband med APT behandlas likabehandlingsfrågor ca 30 minuter. 

 

Tillgänglighet i ett inkluderande arbetssätt med eleven i focus. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Likabehandlingsplanen presenterade för föräldrarna på höstens föräldramöte, eleverna fick ta 

del av den under lektioner och den förenklade broschyren om planen skickades hem.  

Personalen har diskuterat och tagit del av planen vid arbetslagsträffar.  

På vårterminen infördes det digitala verktyget för anmälan och uppföljning av kränkande 

behandling. Vår erfarenhet hittills är att verktyget underlättar och gör anmälningsförfarandet 

enklare och tydligare.  

Inför detta läsår utökades likabehandlingsteamet till att bestå av två lärare på skolan samt 

kurator. Detta har också förbättrat arbete då vi snabbare kan behandla eventuella ärenden. 

Inom teamet behöver vi kan diskutera och utveckla vilka nivåer som gäller för att anmälning 

om kränkande behandling ska göras.  

Vid varje APT finns tid avsatt till likabehandlingsteamet.  

Föräldrar har informerats vid de ärenden som varit och har informerats om resultatet av det 

arbete som inletts i samband med anmälningarna.  

Vid varje rast har vi två schemalagda rastvärdar. 

Då vår organisation är liten så är det praktiskt omöjligt att täcka upp för eventuell frånvarande 

personal. Men vi har i mycket stor utsträckning kunnat använda personal från fritids som 

utökat sin arbetstid och täckt upp vid frånvaro.  
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Presentationen av likabehandlingsplanen för föräldrar, elever och personal kommer att ske på 

samma sätt även nästa läsår. Med tillägg att anmälningarna nu gör digitalt.  

Rastvärdar planerar vi för att behålla på samma sätt även under nästa läsår. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Inom likabehandlingsteamet utveckla en gemensamma syn på var gränserna går för när 

anmälan om kränkande behandling skall ske.  
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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. 

Åk 3 

Nationella ämnesprov åk 3      

Nationellt prov (%) 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
 F P To F P To P F To 

Svenska 50 100 66 80 100 88 50 66 56 
Svenska som andraspråk              
Matematik 100 100 100 60 67 63 67 33 56 

 

Måluppfyllelse åk 3 

Måluppfyllelse 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
 F P To F P To P F To 

Svenska 50 100 66 100 100 100 100 66 89 
Svenska som andraspråk     0  0    
Matematik 100 100 100 80 67 75 100 33 78 
SO    0 0     0 100 100 100 

NO    0 0 0 100 100 100 

Engelska    0 0 0 100 100 100 

Bild    0 0 0 100 100 100 

Teknik    0 0 0 100 100 100 

 

Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse för åk 3 

I gruppen år 3 finns tre elever som ej nått målen i samtliga ämnen. En elev har ej nått målen i 

svenska och matematik och två elever har ej nått målen i matematik. För eleven som ej nått 

målen i svenska och matematik är specialpedagog inkopplad. 

På de nationella proven är det fyra elever som ej klarat samtliga delprov i svenska och fyra 

som ej klarat samtliga delprov i matematik. 

De elever som nått målen i sin helhet har visat motsvarande kunskaper vid andra tillfällen 

under läsåret. I övriga ämnen, NO, SO, engelska, teknik, musik, idrott och hälsa, slöjd samt 

engelska når samtliga målen.  

Det lokalt uppsatta målet att kunna simma 25 m i år 3 nås 2 av eleverna.  



 

13 

 

Elevgruppen har svårt att samarbeta och arbeta självständigt. Inom gruppen finns flera elever 

som har svårigheter med det sociala samspelet. Raster och även lektioner överskuggas ofta av 

konflikter t.ex i form av maktkamper om lekars regler eller ”vem som ska leka med vem”.  

Dessa konflikter följer med in i klassrummet och påverkar därmed inlärningssituationen och 

klassrumsklimatet för samtliga elever i klassen.  

Under läsåret har arbete pågått med gruppen i samarbete med elevhälsoteamet. Detta kommer 

fortgå under nästa läsår. 

Under vårterminen har grupper av elever i år 3 haft simträning en gång i veckan. Detta i 

kombination med att det under samma tid även skulle genomföras nationella prov var 

resurskrävande och påverkade även år 2 då dessa fick byta till andra klasser/grupper.  

Analys:  

När resursen i klassen minskades på vårterminen minskade även möjligheten att stötta de 

elever som har behov av extra hjälp.  

Elevgruppen behöver utveckla nya strategier runt de flesta delar som ingår i skoldagen. Från 

beteende i klassrummet till konflikthantering på rasterna. Det har varit mycket svårt att skapa 

ett bra klassrumsklimat för samtliga elever då dagarna alldeles för ofta upptagits av 

konfliktlösning. I samband med att resursen ökades v 16. blev det en viss förbättring då det 

skapade möjligheten att dela gruppen.  

Kombinationen av eleverna i klassen skapar en mycket komplex gruppdynamik. Det kommer 

även fortsättningsvis att behövas ett nära samarbete med elevhälsoteamet för att kunna skapa 

en positiv utveckling för klassen och de enskilda eleverna. 

Åtgärd:  

Inför nästa läsår kommer vi att genomföra flera förändringar för att ge gruppen en nystart. 

Dessa kan sammanfattas i tre delar:  Bryta mönster – Tänka nytt – Gå vidare. 

Det kommer att skapas nya rutiner, de får nytt klassrum och ny klasslärare.  

Eleverna skall stöttas i att våga och vilja skapa nya kamratrelationer. 

Eleverna måste träna på att släppa gamla konflikter och gå vidare.  

Åk 6 

Nationella ämnesprov åk 6 

Måluppfyllelse 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Nationellt prov (%) F P To F P To F P To 
Svenska 100 66 80  100 100 100 - 100 
Svenska som andraspråk          
Matematik 100 100 100  67 67 75 - 75 
Engelska 100 100 100  67 67 100 - 100 
Biologi 100 100 100       
Fysik          
Kemi          
Historia          
Geografi 100 100 100       
Samhällskunskap          
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Åk 6  

Måluppfyllelse 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Måluppfyllelse (%) F P To F P To F P To 

Bild 100 100 100  83 83 100  100 
Engelska 100 100 100  67 67 100  100 
Hem- och 

konsumentkunskap 

100 100 100  100 100 100  100 

Idrott och hälsa 100 100 100  100 100 100  100 
Matematik 100 100 100  50 50 100  100 

Modersmål          

Musik 100 100 100  100 100 100  100 

Naturorienterande ämnen          

     Biologi     100 100 100  100 

     Fysik 100 100 100  83 83 100  100 

     Kemi  100 100 100  100 100 100  100 

(Samhällsorienterande ämnen          

     Geografi 100 100 100  100 100 100  100 

     Historia 100 100 100  100 100 100  100 

     Religionskunskap 100 100 100  100 100 100  100 

     Samhällskunskap  100 100 100  100 100 100  100 

Slöjd  100 100 100  83 83 100  100 

Svenska 100 100 100  83 83 100  100 

Svenska som andraspråk          

Teknik  100 100 100  100 100 100  100 

 

Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse för åk 6 

Eleverna har nått målen i samtliga ämnen. 

På de nationella proven uppnår en elev ej kunskapskraven för matematik. Eleven har däremot 

visat motsvarande kunskaper under läsåret så eleven når ett godkänt betyg.  

Analys:  

Elevgruppen har en mycket god förmåga till självständigt arbete och lust att lära. De tar stort 

ansvar för sitt skolarbete, stöttar varande och har en god förmåga att strukturera sina arbeten. 

Detta gynnar deras kunskapsutveckling i den åldersblandade klassen. Den här gruppens 

styrkor gör att de inte i lika stor grad påverkas av de effekter som den åldersblandade gruppen 

innebär. 

Åtgärder 

Information om eleverna i gruppen har lämnats till Stora Valla. 
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Ogiltig frånvaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modersmålsundervisning 

Modersmål Arabiska Polska Tigrinja Dari Thailändska Somaliska 

P                  1  

F          3  

To                                                  4  

 

Ogiltig 

frånvaro 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

År 1-6   0   0   0 

  

Särskild 

undervisning 

eller enskild 

undervisning 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

År 1-6   0   0   0 

  
Anpassad 

studiegång 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

År 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Handledning 

på 

modersmål 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

År 1-6 0 0 0 0 0 0 3 3 6 

  

Åtgärdsprogram 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

År 1-6 1 2 3 1 2 3 1 1 2 
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Stimulans:  
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 

mer 
4,00 2,50 

Jag känner att jag lär mig viktiga saker i skolan 3,80 3,75 

   

Anpassning efter elevens behov/Utmaningar:      

  Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag 

behöver det 
3,25 3,00 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att 

jag förstår 
4,00 3,00 

Jag känner att jag kan få svårare uppgifter om jag vill nå 

ett högre betyg 
3,50 2,75 

ENHETENS MÅL 

Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i alla ämnen 

Öka läsförståelsen vid läsning av olika typer av texter. 

 

Svenska som andraspråk ska ges till elever som har behov av det. 

 

Studiehandledning på modersmålet. 

 

Hur når vi målen? 

Skriftliga omdömen ska skrivas för alla elever i samtliga ämnen där det tydligt ska framgå 

vad eleven ska utveckla för att nå en högre kunskapsnivå. 

 

De elever som riskerar att ej uppnå målen ska få extra anpassningar och särskilt stöd ges 

utifrån rutinpärmens riktlinjer 

 

Pedagogiska planeringar kopplade till Lgr 11 ska upprättas i alla ämnen.  

 

Pedagogiska planeringar delges fritidshemmen för att möjliggöra att fritidshemmen att 

fritidshemmen är ett komplement och kompensatoriskt stöd till elevernas kunskapsutveckling 

 

Kompetensutveckling i form av matematik – och läslyft och fortsatt inkluderingsarbete för att 

möjliggöra en tillgänglig undervisning för alla elever. 

  

Analys av föregående termin ska ligga till grund för undervisningen. 
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Elever som enligt beslut ska ha SvA, ska få all sin undervisning inom ämnet i enlighet med 

kursplanen för svenska som andraspråk.  

 

SvA ska genomsyra all undervisning i samtliga ämnen. 

 

Ökat samarbete mellan mentor/ämneslärare/fritids. 

 

Vi arbetar för arbetsro och inkludering i klassrummet. 

 

Studiehandledning ska ges en timme i veckan under elevens fyra första år i Sverige. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Utvärdering 
Samtliga elever i årskurs 1-6 har fått skriftliga omdömen på höst- och vårterminen.  

Utifrån behov har extra anpassningar skrivits till tio elever i åk 1-6, 3 pojkar och 7 flickor. 

Åtgärdsprogram är upprättat för två elever. 

 

Kompetensutvecklingen om inkludering har fortgått under läsåret och har skett på studiedagar 

och genom litteraturstudier. En av pedagogerna på skolan har deltagit i mattelyftet. 

 

Under läsåret har ett antal nyanlända elever börjat och slutat på skolan, vid läsårets slut gick 

det 7 elever på skolan från F-6. De två elev som gått i 4-6 har en dag i veckan fått extra 

resurstid i form av SvA. För de övriga eleverna i år F-1 har den för åldern aktuella 

undervisningen i svenska anpassat till samtliga elever.  

Studiehandledning har funnits för samtliga elever, i Thai, Dari och Arabiska.  

 

Pedagogiska planeringar har ej skrivits i den utsträckningen som behövs och är önskvärt. Då 

arbetslaget endast består av tre lärare påverkas vår gemensamma tid ofta av andra inplanerade 

aktiviteter. Detta har gjort det svårt att hitta gemensam tid. Vi behöver stöd från rektor i hur vi 

på ett arbetseffektivt sätt kan genomföra detta i arbetslaget. 

 

Analys 
Återigen ser vi att skrivandet av de pedagogiska planeringarna är vårt största 

utvecklingsområde. Vi behöver utveckla detta ”sista” steg i våra planeringar till att få det 

nedskrivet enligt modellen för pedagogiska planeringar. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Rutiner runt arbetet med pedagogiska planeringar. 
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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. 

Elevenkät 

 

Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt  

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 3,60 3,25 

På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur  

vi ska arbeta med olika skoluppgifter 
2,20 2,33 

   

Skillnaderna mellan åk 2 och åk 5  

ENHETENS MÅL 

Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckling 

 

Öka eleverna möjlighet till inflytande över utbildningens utformning stigande ålder 

 

Hur når vi målen? 

 

Informera och tydliggöra kunskapskraven för eleverna. 

 

Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin där de senaste upprättade 

omdömena till grund för samtalet. 

 

Skriftliga omdömen ska skrivas kontinuerligt i edWise. 

 

Elevens IUP åk 1-5 upprättas i samband med höstens utvecklingssamtal och följs upp på 

vårterminens samtal. 

 

Klassråd 1 ggr/v, elevråd 1 ggr/mån, likabehandlingsråd 1ggr/mån, matråd minst 

1ggr/termin.  

 

Elevdelaktighet vid upprättandet av pedagogiska planeringar som ska upprättas i alla ämnen. 
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Göra eleverna medvetna om innebörden av inflytande och ansvar genom utvecklingssamtal, 

likabehandlingsråd, klassråd och delaktighet vid pedagogiska planeringar. 

 

Pedagogiska planeringar ska upprättas i samtliga ämnen.  

 

Förbättra elevernas möjlighet att vara med vid planering av arbetsområden genom 

diskussioner med eleverna. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

För samtliga elever har skriftliga omdömen skrivits in i edWise. De äldre eleverna läser sina 

omdömen på lektionstid och har då även möjlighet att diskutera innehållet med sin lärare och 

få texten förklarad.  

Utvecklingssamtal genomfördes i samtliga årskurser på både höst- och vårterminen. Vid 

samtalen redogjordes för elevernas kunskapsutveckling och den sociala utvecklingen. 

Även här är det arbetet med de pedagogiska planeringarna som måste komma igång för att 

uppnå den önskade vidareutvecklingen.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Få igång arbete med de pedagogiska planeringarna och göra eleverna delaktiga. 

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 

 

 

 

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 

 

Antal klagomål 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

År 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



 

20 

 

Hur når vi målen? 

Tydliggöra kunskapskraven samt skriva skriftliga omdömen kontinuerligt i edWise. 

 

Föräldramöten, två gånger per läsår utifrån planen. Föräldramöte med tema. 

 

Föräldraråd, två gånger per termin. 

 

Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin där de senaste upprättade 

omdömena utgör underlaget. 

 

Mentor upprättar rum för sin klass i edWise. 

 

God kontinuerlig samverkan med hemmet. 

 

Elevens IUP, åk 1-5, upprättas i samband med höstens utvecklingssamtal och följs upp på 

vårterminens samtal. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Skolan har en väl fungerande föräldraförening som är delaktig i flera av skolans aktiviteter. 

Till exempel friidrottsdagar, jul- och sommaravslutningar.  

Föräldramöten har genomförts på höst- och vårterminen. På vårterminen erbjöds även 

föräldramöten med tema för varje årskurs. Dessa hölls i Degerfors. Det var ett mycket lågt 

deltagande från föräldrar på Svartå skola. Detta bör utvärderas för och tas hänsyn till vid nästa 

års planering av tema-föräldramöten. 

Under året har det skapats ett rum på edWise som gäller för hela skolan. Detta underlättar vid 

publicering och det blir tydligare för vårdnadshavare då de möts av samma informationssida 

under elevernas samtliga år på skolan. Sidan kommer att vidareutvecklas under nästa läsår. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

Utvärdera och planera för tema-föräldramöten. 

Genomföra en enkät till föräldrarna om deras upplevelse av och förväntan på informationen 

på edWise. 
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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 

förtroendefullt 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 varsamhet. 

 

ENHETENS MÅL 

Stärka övergången mellan förskola-förskoleklass-skola  

 

Hur når vi målen? 

Åldersintegrerade grupper samt överlämnande 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Då organisationen på skolan är F-1, 2-3 och 4-6 så blir åldersintegrering en naturlig del av 

skoldagen. Dessutom har införandet av åldersblandade faddergrupper öppnat upp för 

ytterligare samarbete. Musik, bild, idrott, elevens val och slöjd är lektioner då vi blandar 

elever utanför de vanliga klassindelningarna. Samarbetet med förskolan har skett genom att 

blivande förskoleklasselever kommit på besök till fritidsverksamheten och deltagit vid 

skollunchen. Åk 6 åker under två perioder till Stora Valla. Överlämningen från åk 6 till åk 7 

har skett genom möten med blivande lärare och särskilda överlämnanden med elevhälsoteam 

och föräldrar där behov funnits. Dessutom sker en överlämning av dokumentationer från 

elevakterna och klassläraren har gjort en skriftlig sammanställningar över varje elev för 

överlämnande till specialpedagog. 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
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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 

Plan för Studie- och yrkesvägledning 

 

Bemannat skolbibliotek 

 

Hur når vi målen? 

Följa arbetsplanen för i åk 1 – 6 samt arbeta efter bilagan, fastställa syv-lektioner. 

Undervisande lärare ansvarar för att planen följs. 

 

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Representant från huvudbiblioteket har haft schemalagda besök på skolan. Dessa har inneburit 

att eleverna haft många tillfällen till bokprat, fått boktips, biblioteket har rensats och 

strukturerats. Detta har varit mycket positivt så vi hoppas detta får fortsätta. 

Studie och yrkesvägsledande arbete 

 

Inspirationsbesök i år 3 

Studie- och yrkesvägledare har under läsåret undervisat i år 3, genom att ge 

inspirationslektion med tema att vidga elevernas kunskaper om olika yrken och att koppla 

skolarbetet mot framtida valmöjligheter gällande både studier och framtida yrkesliv. 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
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11. Bedömning och betyg  

 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella 

kunskapskrav som vinns för respektive ämne. Som stöd för betygsättningen finns ämnes 

specifika kunskapskrav för olika betyg 

Elevenkät 

 

Information om skolarbetet:  
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 3,75 3,00 

 

Tillit till elevens förmåga:  

   

    Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla 

ämnen 
3,60 3,50 

 

Veta vad som krävs:  

Åk 2 Åk 5 

Genomsnit

t 
Genomsnitt 

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

ämnena 
3,00 3,00 

 

Analys av Elevenkät  

ENHETENS MÅL 

Alla elever ska ges skriftliga omdömen i de ämnen de undervisas i 

 

Bedömningarna ska vara likvärdiga på skolan och i kommunen 
 

Hur når vi målen? 

Underlag för betyg/skriftliga omdömen skrivs kontinuerligt in i edWise 

 

Samrättning av nationella prov i åk 3 och åk 6 sker i ämnesgrupper sammansatta av 

skolledningen. 

 

Våra skriftliga omdömen skall ha en tydlig koppling till våra pedagogiska planeringar och 

kunskapskraven i Lgr11. 
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UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Fungerande rutiner för de pedagogiska planeringarna är en förutsättning för att kunna uppfylla 

samtliga krav runt skriftliga omdömen. Detta är vårt viktigaste utvecklingsområde. De 

skriftliga omdömena skrivs i dag vid terminens slut och har koppling till kunskapskraven i 

Lgr 11. 

Samrättning av de nationella proven har skett i åk 3 och 6. I de grupper som pedagoger från 

skolan deltagit har det fungerat bra och skapat en ökad samsyn på bedömningen.  

Vid genomförandet av de muntliga proven har det varit speciellt bra att två pedagoger gjort 

bedömningen.  



 

25 

 

12. Rektors slutord  

Arbetet på Svartå skola kännetecknas av åldersintegrering. Klasserna är organiserade enligt F-

1, 2-3 och 4-6. För att stärka vi-känslan och främja likabehandlingsarbetet organiseras 

eleverna ofta i åldersblandade grupper vid olika aktiviteter. Detta gör att eleverna lär känna 

varandra över klassgränserna och de äldre eleverna får träna ledarskap och ansvarstagande. 

Under året har det varit svängningar i elevantalet då vi haft flera nyanlända i verksamheten 

som hastigt blivit flyttade till andra kommuner. De nyanlända som är kvar i verksamheten har 

visat en positiv utveckling både kunskapsmässigt och socialt. En bidragande framgångsfaktor 

är att eleverna haft tillgång till studiehandledning på sitt modersmål en halvdag i veckan. 

För att skapa samverkansmöjligheter och dra nytta av de olika kompetenser som finns i 

elevhälsoteamet har dess medlemmar schemalagts på gemensam dag under läsåret. Detta har 

fungerat bra och kommer fortsätta även nästa läsår. 

Ett viktigt utvecklingsområde under nästa läsår är att öka elever och vårdnadshavares 

delaktighet och medvetenhet gällande elevernas kunskapsutveckling. Detta ska ske genom att 

omdömen skrivs kontinuerligt och kopplas mot aktuella pedagogiska planeringar. 

Då Svartå skola är en liten enhet och elevantalet varierar mycket mellan olika årskurser måste 

organisationen vara flexibel för att möta förändringar. Nästa läsår kommer klasserna 

organiseras i F, 1-2, 3-4 och 5-6. Detta för att skapa jämnstora grupper och underlätta 

undervisningssituationen genom att inte ha tre årskurser i samma klass. En ny organisatorisk 

utmaning väntar året därpå då det enligt prognosen inte kommer vara några elever i 

förskoleklass. 
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13. Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 

Skapa samsyn inom likabehandlingsteamet gällande kränkningsanmälningar. 

Skapa fungerande rutiner för pedagogiska planeringar och skriftliga omdömen. 

Utveckla elevernas delaktighet i de pedagogiska planeringarna. 

Förbättra informationen till vårdnadshavare genom en undersökning av vårdnadshavares 

förväntningar på edWise. 

Verka för ett högre deltagande på tema-föräldramöten. 


