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1. Beskrivning av verksamheten 

Åtorps skola är en F-6-skola med 60 elever. Skolan har en förskoleklass och tre 

åldersintegrerade klasser. Skolan ligger ca en mil söder om Degerfors och har ett arbetslag 

med sju pedagoger. Vi har också två slöjdlärare som är här en dag i veckan. Mikael Johansson 

och Annie-Frid Johansson är rektorer för Åtorps skola. I förskoleklassen har Marie-Louise 

Bergström arbetat under året. Hon delar sin tjänst mellan F-klass och fritidshemmet Eken. 

Marie-Louise arbetar 100%. Johanna Johansson har varit klasslärare i åk 1-2 och arbetar 

100%. Sven-Erik Karlsson har varit klasslärare i åk 3-4 och har under året arbetat 60%. Jens 

Ringström har arbetat 100% fördelat på idrott- och hälsa, assistentjänst, resurspedagog och 

delat ämnesansvar i so, svenska och matematik. Under vårterminen slutade Jens sin tjänst och 

Agnetha Wallin blev sedan anställd. Inger Niklasson har varit klasslärare i åk 5-6. Hon har 

arbetat 100%. De tre klasslärarna har också haft ämnen i de andra årskurserna i enlighet med 

var och ens kompetens. Camilla Thorén har under året arbetat 100% fördelat på ämnesansvar 

och resurs/speciallärartid i samtliga årskurser F-6. Pedagogerna har samarbetat i hög 

utsträckning under läsåret för att få till bästa möjliga resursanvändning.  

Elevhälsoteamet har, förutom rektor, under året bestått av Inga-Liisa Helmer, specialpedagog. 

Hon har under året försökt vara på skolan varje måndag samt vid speciella möten. Kuratorn är 

fortsatt sjukskriven och vikarierande kurator är Monica Forsling. Hon har varit på skolan 

varannan måndag. Sjuksköterskan heter Mari Swanolf och har varit på skolan varje måndag.  

Grundfakta förskoleklass 

 2014/2015 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

Antal elever i förskoleklassen 11 4 10 

Antal grupper 1 1 1 

Antal årsarbetare 2 2 2 

Andel personal m. ped. högskoleutbildning 

(%) 

100 100 100 

Grundfakta skolan 
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  2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Totalt antal barn/elever på skolan  55 53 50 

Antal elever i årskurserna Åk 1 5 11-12 4 

 Åk 2 8 6-7 11 

 Åk 3 7 9 5 

 Åk 4 11 7 9 

 Åk 5 5 12 9 

 Åk 6 8 4 12 

Andel personal med ped. högskoleutb. (%)        775%         100% 100% 

Andel lärare med formell behörighet i 

de ämnen som de undervisar i 

 

(%) 

87,7575% 

 

 

100  100%      100% 

 

2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren 2016 

Personalens förbättringsåtgärder 

F-klass - år 6 

Vårt resursarbete hade förra läsåret varit flexibelt. Detta önskade vi fortsätta med då det gav 

resultat. Vi har därför valt att fördela resursarbetet även detta läsår varefter behov har 

uppkommit. Eftersom F-klassen krävde ökade resurser valde vi att omfördela resurser mellan 

årskurser och elever flera gånger. Resultatet av det blev positivt, eftersom antalet resurstider 

kunde minskas i F-klassen mot läsårets slut. 

Vår egen enkät till föräldrarna är inte gjord. Kuratorn blev sjukskriven och det var kuratorn 

som skulle vara drivande i den frågan. Därför har den punkten blivit liggande.  

Vi hade önskemål om nytt diagnosmaterial i svenska. Detta har nyss genomförts. Vi har 

deltagit i samtal kring detta i samarbete med förstelärarna i svenska. Under läsåret har vi 

genomfört DLS-proven enligt direktiven.  

Samarbetet mellan fritids och skolan har fortsatt i enlighet med det vi skrev fram i förra 

läsårets förbättringsåtgärder. Vi har också samarbetat kring flera utedagar och aktiviteter. 

Fritidspersonalen har också haft undervisningstid i skolan. Fritids har också deltagit på flera 

EHT och klasskartläggningar. Fritidspersonalen har också huvuddelen av rastvärdskapet.  

Alla föräldrar har fått ett konto på edWise även i F-klass, vilket vi önskat.  
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Vi har fortsatt att ha ett utåtriktat arbete, (skola omvärld), med andra skolor, skolkyrka, 

butiker och andra verksamheter. Vi har inte haft kontakt med studie- och yrkesvägledare åk. 1-

6 detta läsår. 

Vi hade även ett tematiskt arbete som vi jobbade med under hösten. Detta år var det tema 

Hälsa. Vi hade en stor utställning där föräldrar och allmänheten bjöds in. Detta 

gränsöverskridande arbete sträckte sig över åk. F-6 samt även fritids Eken. 

Vi presenterade värdegrunden på höstens föräldramöte. Den ligger också utlagd på skolans 

hemsida. 

Vi har mot slutet av läsåret fått två projektorer till 1-2:ans och 3-4:ans klassrum. Dock har 

dessa ännu inte blivit installerade. Det påverkar undervisningen negativt för vi kan inte 

komplettera undervisningen som vi önskar. Både vad det gäller film, egenproducerat material, 

powerpoint, använda lady-bug exempelvis. 

Eleverna åker inte tillbaka till respektive skolor efter hemkunskapen och B-språket som vi 

hade haft som önskemål. Busstrafiken har bland annat styrt detta beslut. Under detta läsår har 

eleverna efter B-språket och hemkunskapen stannat och haft matematik och engelska, vilket 

inte har varit de bästa ämnena enligt oss.  
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3. Året i verksamheten  

Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret  

F-klass 

Vi har arbetat med språkstimulerande övningar enligt Bornholmsmodellen, så som ”lyssnande 

lekar”, rim, ramsor, rörelsesånger, meningar, ord, stavelser, lyssnat efter ljud (var i ordet finns 

ljudet) och lägga rätt antal ljud i ord med hjälp av klossar (analys och syntes av fonem). 

Dagligen har vi haft övningar där eleverna tränar på att kunna berätta så att andra förstår och 

att kunna lyssna på andra. 

Vi har gjort avskrivningsövningar och en del skriver egna ord. Vi har börjat titta lite på hur de 

små bokstäverna ser ut. Vi har ljudat dagens namn tillsammans. I arbetsmaterialet 

”Lyckostjärnan” har vi arbetat vi med läsförståelse. Genom samtal och olika övningar blev 

barnen bekanta med olika strategier som de sedan kan användas när de läser andra berättelser. 

Vi använde då vår ladybug. 

Vanlig högläsning har förekommit varje dag, då vi diskuterat runt text och bild. Vi har arbetat 

med bokstäverna O,A,I, V,M och S på olika sätt. Till vår hjälp har vi bokstavståget på 

”Skolplus”. Vi har diskuterat hur man kan skriva en berättelse. Vad som måste finnas med. Vi 

har sedan gemensamt skrivit en berättelse, där alla fick bidra. Denna utmynnade i en 

dockteater som spelades upp för 1-2:orna. Rekvisita har tillverkats av eleverna själva.  

Vi har spelat spel och lekt lekar, där eleverna fått träna på turtagning och regler. 

I matematiken har vi parat ihop och sorterat olika saker, letat mönster, tränat på att koppla rätt 

siffra till rätt antal. Tränat begrepp som fler, flest, färst, lätt, lättare, lättast  t e x och jobbat 

med geometriska former. Vi har fortsatt arbetet med olika begrepp, siffror, antal, att räknar 

högt tillsammans och har även börjat mäta och jämföra saker.  Övningarna varieras och har 

skett både ute och inomhus. Vi använder materialet ”Pixel”. I förskoleklassen pratar vi 

dagligen om årstid, månad, datum, dag och år.  

Matematikövningar har förekommit även på dator och Ipad. Vi har tittat på matematiklandet 

från UR, då det rört områden vi arbetat med liksom arbete med tio-kamraterna och 

likhetstecknets betydelse samt addition inom talområdet 0-10. Matematiken finns också 

dagligen med i många spontana situationer. Elevintervjuer i matematik har genomförts på alla 

elever. Vi har även byggt upp en ”affär” som barnen leker i. 

Måndagar har vi haft ett pass ute i skogen. Vi har då arbetat med årstiden höst och tittat på hur 

naturen förändras. Svamp, löv och bär har undersökts. Vi har sedan använt dessa till 

bilduppgifter. Detsamma gör vi med årstiden vinter. Vi uppmanar till nyfikenhet och frågor 

som ”Var tar djuren vägen på vintern?” 

Under ca 8 veckor arbetade vi med att undersöka vattnets olika former. Vi ställde hypoteser, 

experimenterade och diskuterade resultaten. Vi har pratat om vattnets kretslopp och lärt oss en 
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sång om det. Vi tittar också på film. Även årstiden vår har varit i fokus. Det vi gör är att 

studera naturen, leta vårtecken, läsa och se på film.  

Ett arbete om rymden har förekommit. Vi har tillsammans tagit reda på mer om jorden, 

månen, solen och stjärnorna. Barnens funderingar, frågor och nyfikenhet ligger till grund för 

detta och har tagits tillvara på. 

Vi har arbetat med skapande på många olika sätt och försökt att koppla det till områden vi 

arbetar med. Ett större arbete om våra grundfärger har genomförts. 

På idrotten har eleverna fått träna upp sin grovmotorik. Vi har provat på friidrott. Perioden 

avslutades med en friidrottsdag tillsammans med 1-2:orna. Sin motorik, kroppsuppfattning 

och koordinationsförmåga har eleverna tränat genom samarbetslekar, boll lekar och provat på 

redskap. Vid idrottstillfället har vi då också tränat på omklädning och dusch samt ta ansvar för 

sina saker. 

Finmotoriken tränas nästan dagligen, då vi klipper, klistrar, bygger mosaikplattor, syr mm.  

Vi deltog i skolans gemensamma tema: Hälsa. Till det arbetade vi med kroppens delar både de 

yttre och några av de inre organen. Vi ritade av våra kroppar i naturlig storlek och fyllde dessa 

med de organ vi arbetat med. Här blev det främjade elevhälsoarbetet synligt då skolsköterskan 

var inne i klassen och pratade om vad vi behöver för att må bra. 

Folktandvården har tidigare besökt oss och pratat om munhälsa. 

Mycket spontan kreativ lek, initierad av barnen förekommer också naturligtvis. 

Åk 1-6 

Vi anser att det goda och nära samarbetet mellan lärarna i arbetslaget är en förutsättning och 

stark bidragande orsak till en god stämning och måluppfyllelse. 

Höstterminen började med tidiga föräldramöten för att föräldrarna skulle bli informerade om 

vad som krävs av eleverna, samt bli delaktiga i elevernas skolarbete. 

Även i år har åk 6 har fått åka till Stora Valla för att läsa hemkunskap och B-språk m.m. Detta 

har upplevts både positivt och negativt för eleverna och personalen.  Det är positivt att de har 

fått lära känna lokalerna och haft hemkunskap i ändamålsenliga lokaler och B-språk. 

Elevgrupperna från Åtorps skola och Svartå skola har fungerat väl ihop detta läsår.  

Dock anser vi att det inte varit optimalt att ha ämnena matematik och engelska på Stora Valla i 

en elevgrupp som skapas från två olika skolor. En tredjedel av undervisningstiden i engelska 

hamnar då ihop med en annan lärare för en av elevgrupperna. Vi har också olika läromedel på 

de olika skolorna. Vårt förslag för nästa läsår är att eleverna åker tillbaka till sina respektive 

skolor efter hemkunskapen och B-språket. 

Under höstterminen hade vi ett ”Tema Hälsa”. Allmänheten bjöds in till utställning och sång. 

Det var välbesökt och uppskattat. Inträdet gick till frukt och vatten som vi bjöd på under 

kvällen.  
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Vi har under året genomfört ett flertal studiebesök, resor och utbyte med närområdet och olika 

verksamheter.  

Vi har fortsatt satsat på vår matematikundervisning. Tre pedagoger har gått matematiklyftets 

andra år.  Vi har hållit igång det arbetssättet som påbörjats i åk 4-6 med det diagnostiska 

arbetssättet. Det har fortsatt gett ett gott resultat. Alla i åk 6 har klarat de nationella proven, 

trots att inte alla eleverna anses starka i matematik. Åk 4 har haft en individuellt anpassad 

undervisning för att nå alla med olika förutsättningar. Det är mycket stor kunskapsspridning i 

den årskursen. Vissa elever i åk 3 har haft enskilda stödinsatser i matematik. Åk 1-2 har 

arbetat mycket uppdelat i åk 1 och åk 2. Vi har också haft ett långt pass med mer praktisk 

matematik tillsammans med bägge årskurserna och två pedagoger. Vi har sett att det leder till 

att elever talar mer matematik, lär sig av varandra och av misstag m.m.  

En stor framgångsfaktor är vårt stora och flexibla resursarbete. Det beror på ett gott samarbete 

i arbetslaget kring alla elever. Vi har kontinuerligt sett över resursbehovet och omfördelat det 

efter behov. Det har inneburit att vi kunnat ge fler barn stöd under längre eller kortare period. 

Flera elever i åk 5-6 har arbetat med Help-startmaterialet i engelska. Elever har själva uttryckt 

att det gjort nytta. Vi ser att det varit bra för eleverna. Vi tror att detta arbete gjort att några 

elever nått längre än de annars skulle ha gjort. Alla som deltagit i Help-start har varit 

studiemotiverade och känt att de fått stöd och strategier in sin engelskinlärning.  Flera elever i 

åk 1-2 har haft intensivläsningsperioder i samarbete med hemmet. Det infördes efter att DLS-

proven genomförts i februari och visade på att åtgärder behövde sättas in för att öka läsflytet 

och läshastigheten.  Elever ur åk 3 har också haft matematikträning under resurstid. En elev i 

åk 4 har också i perioder haft extra matematikundervisning, när vi sett att den eleven behövt 

träna mer på vissa områden. Flera elever ur åk 4 har haft extra lästräning under lång tid. 

Resursarbetet har alltså omarbetats flera gånger under läsåret. Vi anser att detta är bra metoder 

för att nå positiva resultat.  

Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel 

Matematiklyftet 

Under läsåret har sista gruppen varit igång för kommunens lärare i åk 1-6. Gruppen har haft 

totalt 8 träffar under ledning av samma pedagog som tidigare. Matematiklyftet är en statligt 

planerad matematiksatsning som syftar till att ge en kontinuerlig fortbildning över tid som på 

sikt ska leda till en mer varierad undervisning och ökade meritvärden. Matematiklyftet är nu 

avslutat i kommunen och det är upp till verksamheterna att fortsätta satsningen på matematik. 

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. 

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

lust samt ge förståelse och skapa mening. 

Under läsåret 2016/2017 har Degerfors kommun haft 180 tkr beviljat utifrån grund- och 

grundsärskolans handlingsplan. 

Lärarlyft 

En lärare går lärarlyftsutbildning i no/teknik för åk 1-3. 

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 

Utvisning ur undervisningslokal 0 6 6 2 0 2 0 0 0 

Kvarsittning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 1 1 

 

Kommentar: 

Vi ett tillfälle omhändertogs en trasig tändare. 

Antal 

kränkningsanmälninga

r 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Antal åtgärder mot  

kränkande behandling 

F P To F P To F P To 

År F-6 0 1 1 2 5 7 3 2 5 

 

Kommentar: 

Skolan har fortsatt ett öppet klimat och eleverna visar stor förståelse för barns olikheter och 

behov.  

Eftersom det är en liten skola är det lättare för de vuxna att följa samma regler och att ha 

samma förhållningssätt. Det är betydelsefullt för eleverna. 

Eftersom flertalet raster har legat samtidigt lär eleverna känna varandra bättre och kan leka 

över klassgränserna. Det gör att det blir lättare att hitta fler kompisar. 
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Personalen har strävat efter ett positivt och respektfullt förhållningssätt mot eleverna. 

Rektorerna har infört en pedagogisk grundsyn i rektorsområdet. Det synsättet har funnits med 

i samtal mellan rektor och personal. Den har också lyfts fram på föräldraråd och föräldramöte. 

Vi har samtalat kring den på arbetsplatsträffar. Denna grundsyn vill synliggöra på vilka olika 

sätt vi kan och behöver bemöta elever i olika situationer t ex samtal eller konfliktlösning. Vi 

har t ex börjat filma oss själva för att se hur vi undervisar, leder och bemöter eleverna. Vi har 

ganska ofta förebyggande samtal med eleverna för att motverka osämja mellan elever. Det 

tror vi bidrar till att vi inte behöver göra så många anmälningar om kränkande behandling.  

Vi har också vid ett tillfälle genomfört en egen trivsel- och trygghetsenkät i åk F-6 och den 

visade att de flesta eleverna känner sig trygga och att de flesta vet var de ska vända sig om det 

händer något. Nästan alla anser att de kan vända sig till oss vuxna om de behöver hjälp. Det 

finns några elever som andra anser är utanför. Dessa elever har vi också samtalat med för att 

se vad de själva anser och vad vi kan/behöver göra. 

Vi önskar fortsätta med egna trivsel- och trygghetsenkäter i alla årskurser under nästa läsår 

också. Vi deltar också i den kommungemensamma enkäten. Under nästa läsår avser vi 

fortsätta med så många gemensamma raster som möjligt. Vi önskar att skapa en egen enkät 

som ska skickas hem till samtliga vårdnadshavare. Den kommer handla om bland annat 

trivsel- och trygghetsfrågor. 

Elevenkät  

Trygghet:  

Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Jag känner mig trygg i skolan 3,67 3,33 

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

trygg i skolan, illa behandlad, utsatt eller trakasserad 
3,69 3,67 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 3,42 4,00 

I min skola finns det lärare som jag är rädd för 3,92 4,00 

 3,68 3,75 

Grundläggande värden:    

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter 3,78 4,00 

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen 3,00 4,00 

Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar 3,80 4,00 

I min skola respekterar elever och lärare varandra 3,90 3,75 

 3,62 3,94 
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Ordningsregler:  

  

  

I min skola följer eleverna de trivsel- och 

ordningsregler som finns 
3,11 3,00 

Mina lärare ser till att trivsel- och ordningsreglerna på 

skolans följs 
3,60 3,50 

 3,36 3,25 

 

Analys av elevenkät 

Resultatet på enkäten visar att eleverna känner sig trygga både med sina kamrater och med 

personalen. Samtliga elever i åk 5 anser att de inte är rädda för någon på skolan. Eleverna 

uppger mer med stigande ålder att vi pratar om olika grundläggande värden.  

När det gäller ordningsreglerna ser vi att eleverna tycker att inte alla elever följer 

ordningsreglerna fullt ut. Eleverna anser ändå att vi lärare försöker se till att reglerna följs.  

ENHETENS MÅL 

F-klass 

 

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

 

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

verksamhet. 

 

 

Åk. 1-6  

 

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

 

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

verksamhet. 

 

Hur når vi målen? 

 

F-klass 

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 möten för likabehandlingsgruppen samt vid behov. 
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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. 

 

Åk. 1-6 

Likabehandlingsplanen presenteras och förankras hos all personal och samtliga elever. För 

vårdnadshavare sker detta på föräldramöten. 

 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund. 

 

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

 

Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 

 

Öka elever och vårdnadshavares delaktighet i det främjande och förebyggande 

likabehandlingsarbetet. 

 

Skolans egen elevenkät genomförs med samtliga elever. 

 

Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2ggr/läsår där skolans samordnare och rektor 

deltar.  

 

God kontinuerlig samverkan med hemmet. God vuxennärvaro under rasterna. 

 

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

 

I samband med APT behandlas likabehandlingsfrågor. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

F-klass och åk 1-6 

Genom att vi årligen pratar om likabehandlingsplanen så vet personal, elever och 

vårdnadshavare att den finns och vilka som är med i likabehandlingsteamet. Vi lyfter fram 

likabehandlingsplanen vid årets första föräldramöte.  

 

I arbetet inom området normer och värden förekommer diskussioner, dagliga samtal om hur vi 

ska vara mot varandra och kunna ta hjälp vid konfliktsituationer. Det finns alltid minst en 
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vuxen ute som stöd under rastverksamheten. Vid nästan varje onsdag har fritidspersonalen 

anordnat rastaktiviteter som eleverna kan välja att delta i. Vi har också vid flera tillfällen haft 

aktiviteter med mixade grupper från F-6 för att öka gemenskapen bland eleverna. Vi har väst 

på oss när vi är ute som rastvärdar. De flesta rasterna har varit gemensamma under året och 

det har fortsatt att bidra till god gemenskap över klassgränserna.  

 

Trivselfrågor har diskuterats i samband med utvecklingssamtal enskilt med elever och med 

deras vårdnadshavare. Vi har vid behov eller efter överenskommelse extra mycket kontakt 

med hemmet. 

6.  

Likabehandlingsteamet har haft regelbundna och schemalagda träffar under detta läsår. Vi har 

vid behov fört samtal med elever, grupper av elever och föräldrar.  

7.  

Vi har börjat använda det digitala uppföljningsverktyget Digital Fox för att skriva in 

anmälningar om kränkande behandling samt uppföljning av dessa. Där tror vi att vi behöver 

bli bättre insatta i programmets funktioner. 

 

På APT har vi lyft likabehandlingsfrågorna varje gång. Elever med funktionsnedsättning 

fungerar det bra för på skolan. De är inkluderade fullt ut bland de övriga eleverna. Vi ser över 

kontinuerligt hur vi bäst ska kunna hjälpa dem i det dagliga arbetet och vid speciella 

situationer som utflykter eller liknande så anpassar vi efter dessa elever.  

 

Vi har inte deltagit i kommunövergripande likabehandlingsmöten. Flera pedagoger på skolan 

har dock deltagit i en undervisningsdag tillsammans med en skoljurist. Den var mycket bra 

och informativ.  

8.  

Eftersom vi inte har tvålärarsystem som vissa andra skolor i kommunen så behöver vikarierna 

kunna arbeta ensam i en elevgrupp ibland. Vi tycker att det oftast har fungerat bra under 

läsåret.  

 

Vi anser att vi gör noggranna förberedelser i vår verksamhet. Vi skriver pedagogiska 

planeringar och omdömen kontinuerligt. Vi är förberedda i vårt dagliga arbete liksom inför 

och under undervisning och planerar väl när något extra ska ske exemplvis friluftsdagar eller 

liknande.  

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Vi tror att det vi skulle vara bra att fortsätta ta upp/gå igenom varför vi skriver 

kränkningsanmälningar, vad de syftar till och vad vi gör efteråt. Vi anser att det verkar 

finnas missuppfattningar bland vårdnadshavare om vad dessa anmälningar (som nu 

även skrivs in digitalt) kan innebära. 

 Vi undrar också om det finns kommunövergripande likabehandlingsmöten som det står 

om i kalendariet. Ska vi i så fall delta på dessa? 

 Vi behöver fördjupa vår kunskap i det digitala verktyget Digital Fox. 
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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 67 57 33 100 50 100 67 80 

Svenska som andraspråk  - - - 0 100 100 - - - 
Matematik 75 33 57 75   33 57 50 33 40 

Analys av de nationella proven åk 3 

Nationella prov i matematik:  

Det är bara 5 elever i åk 3 så procentsiffrorna kan upplevas lite missvisande. Det är svårt att 

jämföra siffrorna mellan åren eftersom klasserna varierar så i antal elever. En elev har missat 

ett delprov på grund av att eleven läst fel på uppgiften. Eleven kan egentligen detta och har på 

andra sätt visat kunskaperna. 

Vi ser att vi nästa läsår behöver satsa på problemlösning och strategier för att lösa problem. Vi 

behöver också satsa mer på skriftliga räknemetoder. 

Någon elev har missat ämnesområdet area. Det behöver vi hjälpa eleven med. 

Nationella prov i svenska:  

De nationella proven i svenska visade på goda resultat. Framförallt läsförståelsen var god. En 

elev behöver stöd i att träna sig i att föra muntliga presentationer och att skriva faktatext.  

Måluppfyllelse åk 3 

Måluppfyllelse 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
 F P To F P To F P To 
Svenska 100 100 100 100 33 50 100 100 100 
Svenska som andraspråk  - - - 100 0 100 - - - 
Matematik 75 33 57 100 50 67 100 100 100 
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Analys av måluppfyllelsen åk 3: 

Samtliga har nått målen i svenska och matematik. Några elever hade missat några delar av 

nationella proven men har visat dessa kunskaper vid andra tillfällen. Därför når alla elever 

målen i svenska och matematik. Vissa elever har haft extra anpassningar i matematik för att 

träna särskilt på klockan.  

Redogörelse för måluppfyllelsen i alla ämnen i åk 3: 

Bild:  Alla når målen.     

Engelska: Alla når målen.    

Idrott och hälsa: Tre elever har inte nått målen på grund av att de inte klarat simningen.  

Två elever har nått målen. Extra simträning pågår under skolans hela läsår. 

Matematik: Alla elever har nått målen.   

Musik: Alla elever har nått målen.    

NO: Alla elever har nått målen.   

SO: Alla elever har nått målen.  

Slöjd: Alla elever har nått målen.  

Svenska: Alla elever har nått målen.   

Sva: Ingen elev har läst efter Sva.   

Teknik: Alla elever har nått målen.  

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 83 67 78 100 100 100 89 66 84 
Svenska som andraspråk - - - 0 0 0 0 0 0 
Matematik 83 100 89 100 100 100 100 100 100 
Engelska 83 67 78 50 50 50 78 100 84 
Biologi - - - - - - - - - 
Fysik - - - - - - - - - 
Kemi 100 100   100 - - - - - - 
Historia - - - - - - - - - 
Religion - - - - - - - - - 
Samhällskunskap 83 100 89 - - - - - - 
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Nationella proven i svenska:  

Det var ytterst få poäng som fattades för de elever som inte nådde godkänd nivå på de 

nationella proven. Dessa elever har svårigheter med koncentrationen och det påverkar 

resultaten på sådana här omfattande prov.  

Nationella proven i matematik:  

Goda resultat på dessa prov. Några elever hade mycket höga resultat.  

Nationella proven i engelska:  

De muntliga delarna och hör- och läsdelarna hade ett lägre resultat än skrivdelarna. Samtliga 

elever klarade skrivdelarna.  

Åk 6 

Måluppfyllelseåk 6  

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

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

Bild   100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Engelska   83    67 78 50 100  75 78 100 84 
Hem- och 

konsumentkunskap 

  100 100 100  100 100 100 100 100 100 

Idrott och hälsa 100  67 89 100 100 100 100 100 100 
Matematik 83  100  89 100 50 75 100 100 100 
Modersmål     - - - - - - - - - 
Musik 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Naturorienterande ämnen          

     Biologi    100 100 100 100 100 100 100 100 100 
     Fysik    100 100 100 100 100  100 100 100 100 
     Kemi     100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(Samhällsorienterande ämnen          

     Geografi 100  100 100 100 100 100 100 100 100 
     Historia   100 100 100 100 100 100 100 100 100 
     Religionskunskap 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
     Samhällskunskap     100 100  100 100 100 100 100 100 100 
Slöjd  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Svenska 100 100  100 100 100 100 100 100 100 
Svenska som andraspråk - - - - - - - - - 
Teknik     100   100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse för åk 6 

Svenska:  

Måluppfyllelsen i svenska är 100 % till skillnad från nationella proven där resultatet var 84%. 

Eleverna har på andra sätt visat att de når kunskapskraven i svenska. En elev har haft extra 

stöttning i svenska, framförallt i att utveckla sin skrivförmåga. Vi har jobbat med ett flexibelt 

resursarbete, små elevgrupper och har haft stor möjlighet att anpassa undervisningen efter 

enskild elev. 
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Engelska:  

Resultaten på de nationella proven och måluppfyllelsen överensstämmer med varandra. Flera 

elever har haft extra träning i ett material som heter Help-start. Vi tror att detta är en starkt 

bidragande orsak till att flera elever nått målen. Några elever har trots denna extraträning inte 

nått målen. Vi ser ändå att de gjort framsteg. De uttrycker också att Help-start har hjälpt dem 

mycket. Samt även de digitala apparna som elever har haft möjlighet att träna extra med, 

exempelvis genom att på ett mycket smidigt sätt träna och förstärka engelska hemma, genom 

att lyssna och öva på olika ord. 

Matematik:  

Resultaten på de nationella proven och måluppfyllelsen överensstämmer med varandra. 

Matematikundervisningen har under de senaste två åren genomförts med gemensamma 

uppstarter och ett diagnostiskt arbetssätt där vi utgår från elevens kunskapsnivå. Var och en 

utgår från det man redan kan och jobbar framåt. Vi har sett att detta har utvecklat och hjälpt 

både starka och svaga elever. Flera elever uttrycker dessutom själva att arbetssättet har gynnat 

deras utveckling. De uttrycker även en positivare inställning till matematik.   

Redogörelse för måluppfyllelsen i alla ämnen i åk 6: 

Idrott och hälsa: Alla elever når målen. Lägsta betyget är ett D. Tre elever har nått B- och A-

nivå.  

Musik: Alla elever når målen. Vi har haft ett varierande arbetssätt.  

Biologi: Alla når målen. Högsta betyget är C.  

Kemi: Alla når målen.  

Fysik: Alla når målen. 

Teknik: Alla når målen. I detta ämne har vi arbetat mycket praktiskt under läsåret t ex byggt 

radiostyrda robotar.   

Geografi: Alla har nått målen.  

Religionskunskap: Alla har nått målen.  

Historia: Alla har nått målen. 

Samhällskunskap: Alla har nått målen.  

Hem- och konsumentkunskap: Alla har nått målen. Eleverna har haft detta ämne på Stora 

Valla. Det är bra för elevernas måluppfyllelse att vara i en ordentligt utrustad lokal. 

Jämförelsen mellan nationella proven och måluppfyllelsen för åk 6:  

Elevernas betyg och resultaten på de nationella proven överensstämmer i stort. Några elever 

har fått högre betyg än vad nationella provet visade. Det gäller två elever i svenska och en i 

matematik.  
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Ogiltig frånvaro 

 

 

 

Kommentar 

Vi har haft täta och kontinuerliga möten med de elever som haft för hög frånvaro. Dessa 

elever har inte haft ogiltig frånvaro, men för hög frånvaro. Då har skolan arbetet enligt den 

rutin kommunen använder för att aktivt främja skolnärvaro. Denna modell bygger på tydliga 

steg och kontinuerliga uppföljningar med olika främjande insatser. 

Åtgärdsprogram 

 

 

 

Kommentar 

Många insatser har gjorts kring olika elever, fler än dessa siffror visar. Då en del övriga elever 

har haft extra anpassningar. 

Samtliga åtgärdsprogram har följts upp och utvärderats cirka två gånger per termin. Vi har 

haft tät kontakt med föräldrarna till de barn som haft åtgärdsprogram. Vi har även med de 

föräldrar som önskat följt upp de extra anpassningarna.  

 

Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 

 

 

 

 

Kommentar 

Ingen elev har gått i särskild undervisningsgrupp.  

 

Ogiltig 

frånvaro 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 
År 1-6  0  0 0 1 1 2 0 0 0 

  

Åtgärdsprogram 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
 F P To F P To F P To 
År 1-6 1 6 7 2 4 6 1 4 5 

  

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 0 0 0 0 0 0 
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Anpassad studiegång 

 

 

 

Kommentar 

Ingen elev har haft anpassad studiegång. 

Handledning på modersmål 

 

 

 

 

Kommentar 

Ingen elev har haft handledning på modersmål. 

Modersmålsundervisning 

Modersmål       

P 0      

F 0      

  

 

     

ENHETENS MÅL 

F-klass 

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 

 

Åk 1-6 

Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i samtliga ämnen.  

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

Studiehandledning på modersmålet 

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 1 1 0 0 0 0 0 0 
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F-klass 

Hur når vi målen? 

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, ladybug samt Ipad. Skapa intresse för lärandet och 

tekniken. 

 

Utveckla elevernas samarbetsförmåga.  

 

Dagliga aktiviteter som tränar förmåga att samarbeta och följa regler. 

 

Regelbundna fysiska aktiviteter såväl inne som ute. 

 
Åk. 1-6  

Hur når vi målen? 

Pedagogiska planeringar kopplade till LGR11 ska upprättas i samtliga ämnen. 

 

Skriftliga omdömen ska skrivas kontinuerligt 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 utifrån 

rutinpärmens riktlinjer. 

 

Ökat samarbete mellan mentor/ämneslärare och fritids är viktigt liksom en flexibilitet i 

verksamheten för att kunna omfördela resurser efter behov. Detta, liksom mer individuell 

undervisning för att vissa elever ska ha större möjlighet att nå kunskapsmålen. 

 

Kompetensutveckling i form av matematik- och läslyftet och fortsatt inkluderingsarbete för att 

möjliggöra en tillgänglig undervisning för alla elever. 

 

Pedagogiska planeringar delges fritidshemmen för att möjliggöra att fritidshemmen är ett 

komplement och kompensatoriskt stöd i elevernas kunskapsutveckling. 

 

Elever som enligt beslut ska ha SvA, ska få all sin undervisning inom ämnen i enlighet med 

kursplanen för Svenska som andraspråk. SvA ska genomsyra all undervisning i samtliga 

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

Stimulans 

Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära 

mig mer 
3,67 2,56 

Jag känner att jag lär mig viktiga saker i skolan 3,77 3,56 

 3,72 3,06 

Anpassning efter elevens behov/Utmaningar 

  

  

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag 

behöver det 
3,80 3,75 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så 

att jag förstår 
3,70 3,62 

Jag känner att jag kan få svårare uppgifter om jag vill 

nå ett högre betyg 
3,67 3,29 

 3,72 3,55 

Analys av elevenkät 

Vi ser att eleverna svar i det stora hela ligger på en hög nivå. Vi lägger märke till att eleverna i 

åk 5 svarar att skolarbetet inte gör dem så nyfikna på att lära sig mer. Det är lägre resultat än 

förra året. Vi tror att det beror på att enkäten genomfördes under en period när det var lite 

allmänt jobbigt i klassen. Men vi tar till oss resultatet och reflekterar över det.  

Vi anser att vi svårighetsgraderar arbetet i hög grad, så att elevernas svarsresultat visar på att 

så inte är fallet i så hög utsträckning, ger oss anledning att tänka till kring det. 

Vi ser att eleverna anser att vi förklarar tydligt och hjälper dem när de behöver det. Det är 

goda siffror.  

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

F-klass 

 

Från att i början inte varit så skolintresserad har klassen blivit motiverad och mogen. Under 

höstterminen låg stort fokus på språkutveckling enligt Bornholmsmodellen för att under 

vårterminen övergå till mer läs-och skrivövningar. Flertalet av eleverna läser och skriver enkla 

ord och meningar nu. Genom arbetet med arbetsmaterialet Lyckostjärnan tränar de även upp 
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sin läsförståelse och hur en berättelse är uppbyggd. Detta arbete har varit mycket uppskattat. 

Då använder vi också ladybugen. Högläsning förekommer varje dag, det är en härlig och 

uppskattad stund.  

 

Användandet av Ipad har inte varit så stort under läsåret då det bara finns ett exemplar. Vi har 

använt datorerna mer. Dessa har vi t ex använt för att repetera matematiska uppgifter, men 

även bokstavståget. Där tränar de på bokstäverna.  

 

Eleverna har visat stort intresse för matematik. När lärarna tillvaratar elevernas egna intressen 

och idéer så har de varit mycket entusiastiska och vetgiriga. Vilket utmynnat i diskussioner 

och utveckling.  

 

I no- och so-ämnena har vi också kunnat utgå från elevernas idéer och jobbat vidare med dem, 

både utomhus och inne. Eftersom vi har möjlighet till projektor kan vi snabbt söka fram 

information om saker barnen undrar över. Den används mycket.  

 

På elevens val-tiden har vi samarbetet med åk 1-2, vilket har utvecklat deras sociala förmåga. 

Barnen lär då känna både de andra eleverna och lärarna.  

 

Vi har lekt lekar och spelat spel för att träna upp elevernas förmåga att samarbeta och följa 

regler. De har nu lättare att komma överens och leker bra tillsammans, utan att bry sig om kön 

på lekkamraten. 

 

Vi har dagligen fysiska aktiviteter som t ex röris och andra rörelsesånger i klassrummet samt 

idrott och andra utomhuslekar.  

 

Eleverna känns harmoniska och trygga och de vågar uttrycka sina åsikter och delta i 

diskussioner.  

 

Åk 1-6 
 

Åtorps skola har B-form och det kan det innebära både för- och nackdelar för undervisningen.    

 

Alla elever har tyvärr inte fullt ut nått målen och vi har gjort följande för att öka 

måluppfyllelsen: 

Månadsvis uppföljning i arbetslagen (första måndagen i varje månad utom augusti och juni). 

Klasskonferens en gång per termin med uppföljning av samtliga ämnen. 

Handlingsplan för ”Läs- och skriv” 

Vi har genomfört de obligatoriska bedömningarna i svenska och matematik i åk 1 i enlighet 

med skolverkets senaste direktiv. Vi har även genomfört dessa i matematik i åk 2 och till stora 

delar i svenska i åk 2. Vi anser att detta material varit bra.  

Vi har använt skolverkets bedömningsstöd i engelska i åk 3,5,6. I so och no har vi använt 

skolverkets material till vissa delar i åk 6.  

Nationella prov i svenska, engelska och matematik har genomförts.  
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Redovisning av måluppfyllelse i samtliga ämnen i samband med kvalitetsrapporten vid 

vårterminens slut. 

Analys i samband med upprättandet av kvalitetsrapport av kunskapsuppföljningen av samtliga 

ämnen samt resultat av nationella prov. 

Vi har genomfört utvecklingssamtal en gång per termin. 

Vi genomför kontinuerligt uppföljningsmöten/samtal med föräldrar och elever som har 

åtgärdsprogram och ibland även med de elever som har extra anpassningar. 

Vi har följt upp de arbetsplaner som är upprättade inom t.ex. läs och skriv, samt genomförda 

tester, t.ex. DLS. 

Vi har diskuterat elevernas kunskapsutveckling kontinuerligt i arbetslaget. 

Vi har omfördelat resurser efter behov. Vi har varit mycket flexibla med resursfördelningen 

under läsåret. 

 

Förra året såg vi efter de nationella proven i matematik för åk 6 att på de delar som handlade 

om resonemang och kommunikation var resultatet lägre än på andra delar. Därför hade vi som 

ambition att satsa hårdare på det. Vi anser att vi arbetat strukturera med detta. Vi har haft 

mycket muntliga genomgångar, lyft fram strategier och diskuterat olika sätt att lösa uppgifter 

på. Vi ser att resultaten på de nationella proven i matematik var över förväntan detta läsår.  

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Vi ser att vi behöver arbeta mer med problemlösning och skriftliga räknemetoder i de 

lägre årskurserna. 

 Vi behöver bli insatta i den nya läs- och skrivplanen som trätt i kraft.  

 Vi ser i elevenkäten att eleverna i åk 5 inte ansåg att de fick tillräckligt med svårare 

uppgifter om de vill nå ett högre betyg. Detta behöver vi jobba vidare med, dels att ge 

dem utmaningar och svårare uppgifter. Vi anser att vi ofta gett eleverna möjligheter till 

att få svårare uppgifter men detta verkar inte eleverna ha uppfattat fullt ut. Därför 

behöver vi också bli bättre på att synliggöra för eleverna när vi ger dem den 

möjligheten och chansen.  

 Om vi ska kunna utveckla vårt användande av Ipad vilket står i F-klassens arbetsplan, 

så skulle det behövas fler Ipads till skolan.  
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9. 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 

Delaktighet och inflytande 

Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 3,80 3,57 

På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur vi 

ska arbeta med olika skoluppgifter 
3,11 2,57 

 3,46 3,07 

 

Analys av elevenkät 

Vi ser att siffrorna höjts vad gäller att vi lärare tar hänsyn till elevernas åsikter men att de 

sänkts vad gäller inflytande över arbetet med olika skoluppgifter.  

ENHETENS MÅL 

F-klass 

Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckling 

 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande 

ålder. 

 

Åk 1-6 

 

Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckling. 

 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande 

ålder. 
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Hur når vi målen? 

F-klass 
Bestämda platser för kläder och arbeten. 

 

Bestämda platser för olika aktiviteter och material. 

 

Enkla regler och rutiner 

 

Komma med egna förslag. 

 

Elevråd 1ggr/månad 

 

 

Åk 1-6 

Skriftliga omdömen ska skrivas kontinuerligt i edWise 

 

Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin där de senast upprättade omdömena 

ligger till grund. 

 

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

vårterminens samtal. 

 

Göra eleverna medvetna om innebörden av inflytande och ansvar genom utvecklingssamtal, 

klassråd och matråd samt genom delaktighet vid pedagogiska planeringar. 

 

Elevdelaktighet vid upprättandet av pedagogiska planeringar som ska upprättas i samtliga 

ämnen. 

 

Förbättra elevernas möjlighet att vara med vid planering av arbetsområden genom 

diskussioner med eleverna. 

 

Informera och tydliggöra kunskapskraven för eleverna. 

 

Olika redovisningsformer som eleverna får påverka mer och mer med stigande ålder och 

mognad. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

F-klass 

F-klassen har haft bestämda platser för aktiviteter, kläder arbeten och material. Det har varit 

bra och tydligt och det har minskat stöket t ex vid byte av aktivitet. Barnen oroar inte varandra 

i lika stor utsträckning när de har sina bestämda platser. Konflikter undviks också t ex i hallen.  

 

Det har varit en tydlig struktur på dagen och eleverna vet vad som ska hända. Bildstöd 

används också.  

Eleverna har varit med och utformat reglerna i klassrummet. Alla elever uttrycker på 

utvecklingssamtalen att de är trygga. Där har det skett en stor utveckling för några elever.  
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Eleverna har haft möjlighet att uttrycka sig och komma med idéer. Deras önskemål har också 

tagits tillvara om de varit rimliga. Ett exempel kan vara när eleverna frågade vad en meteor 

var. Då tog vi in rymdböcker, tittade på film om meteorer och gjorde en mind-map om 

rymden. Vi fick reda på mycket, ofta ganska avancerade fakta. Barnen var mycket 

intresserade.  

 

Vi har tagit del av elevrådet och matrådets protokoll. F-klassen har också haft en representant 

i matrådet under det här läsåret. Det har gjort att de ökat sin kunskap och förståelse för vad 

och hur de kan vara med och påverka innehållet i verksamheten. 

 

Åk 1-6 

Vi har skrivit in omdömen kontinuerligt i edWise  

 

Vi genomför utvecklingssamtal minst en gång per termin. Då samtalar vi också om de 

skriftliga omdömena.  

 

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

vårterminens samtal. 

IUP:er har upprättats och utvärderats i samverkan mellan elev, lärare och föräldrar.  

 

Alla i åk 1-6 har representanter i matråd och elevråd. Under läsåret har vi vid ett flertal 

tillfällen genomfört förslag som matråd och elevråd fört fram. Klasserna diskuterar ofta 

förslag som elevråd och matråd frågat om. Klassråd genomförs också. Tätare i de äldre 

årskurserna.  

 

Vi tycker att vi gett framförallt de äldre eleverna möjlighet till inflytande över planeringar och 

arbetsområden. Elevenkäten visar ändå att de äldre eleverna tycker att de påverkar mindre i år 

än förra året. Det blev vi lite förvånade över. Detta får vi fortsätta att samtala med eleverna 

kring. 

 

Vi tycker att vi redan från åk 1 informerar och talar om vad eleverna ska kunna efter olika 

arbetsområden. Vi berättar också för eleverna när bedömning sker. Vi berättar för eleverna när 

det är ett träningstillfälle och när det är bedömningstillfälle. De får chans att visa sina 

kunskaper på olika sätt t ex enskilt, grupp, skriftligt och muntligt.  

Ibland, framförallt i stigande ålder får eleverna vara med och bestämma redovisningsformer 

själva.  Då får de större engagemang, motivation och känsla av kontroll över sin utbildning. 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

F-klass:  

 Det vore bra om F-klassen skulle ha fler klassråd. Det vore en förbättringsåtgärd. Då 

känner de sig mer delaktiga och lär sig om demokrati och mötens upplägg.  
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Åk 1-6:  

 Åk 1-2 skulle också kunna ha fler klassråd. 

 Vi behöver diskutera med eleverna vad de önskar ha mer inflytande i över i 

skolarbetet. Vi behöver också bli bättre på att lyfta fram när elevernas tankar, idéer och 

förslag tillgodosetts. Så att de blir medvetna om hur mycket vi använder deras förslag. 

Vi tror det ger en känsla av att kunna påverka och att de blir lyssnade på.   
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10. 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 har inkommit till kommunens klagomålshantering rörande Åtorps skola.  

ENHETENS MÅL 

F-klass 

 

Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och 

möjlighet att påverka sina barns utbildning 

 

Ge vårdnadshavare god information om kunskapsutveckling och social utveckling  

Åk 1-6 

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? 

F-klass 

Genom daglig kontakt och god samverkan. 

 

Veckomeddelanden. 

 

Föräldramöte 2 ggr/läsår 

 

Föräldraråd 2 ggr/termin 

 

Utvecklingssamtal 2 ggr/läsår 

 

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 
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Mentor upprättar rum i edWise. 

Åk 1-6 

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

 

Tydliggöra kunskapskraven samt skriva skriftliga omdömen kontinuerligt i edWise. 

 

Föräldraråd två gånger per termin. 

 

Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin där de senast upprättade omdömena 

ligger till grund för samtalet. 

 

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

vårterminens samtal. 

 

Mentor upprättar rum på edWise. 

 

Vid behov tas kontakt med vårdnadshavare snabbt. Klassmobiler finns. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

F-klass 

Kontakt med de flesta vårdnadshavarna sker dagligen, då vi träffas på fritids. Ett föräldramöte 

hölls gemensamt för hela skolan i början av höstterminen. Det inleddes med information som 

rör alla, som likabehandlingsplanen, hur man hanterar edWise mm. Vi delade sedan upp oss 

klassvis. Det har också genomförts ett föräldramöte på vårterminen. Utvecklingssamtal har 

genomförts med samtliga vårdnadshavare och dialogen har varit god. Samtliga elever och 

vårdnadshavare har gett uttryck för att vara nöjda. Information om vad vi gjort har lagts ut på 

edWise varje vecka. De flesta föräldrarna har varit aktiva med att ta del av informationen.  

 

Åk 1-6 

Föräldramöten har genomförts två gånger per läsår. Två föräldramöten med tema har 

genomförts i kommunen. Föräldrarna för elever i åk 1,2 och 4 har erbjudits att delta. Tyvärr 

ställdes mötet för åk 2 in på grund av sjukdom.  

Föräldraråd har genomförts enligt planen. Pedagoger från både fritids och skola har deltagit 

för att lyssna in och delge föräldrarna information.  

Vid behov har kontakt med vårdnadshavare tagits snabbt. 

Veckobrev har skrivits för de yngre eleverna och informationsbrev för de äldre eleverna. I åk 

3-4 har det skrivits för få informationsbrev. I åk 1-2 har breven delats ut i pappersformat och 

lagts ut på edWise.  

Utvecklingssamtal har genomförts minst en gång/termin. 

Skriftliga omdömen har kontinuerligt uppdaterats i edWise. 

Elevens IUP upprättas i samband och i samråd mellan elev, vårdnadshavare och pedagog 

under utvecklingssamtalet. 
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Vid arbete med pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram har det varit en kontinuerlig 

kontakt med vårdnadshavare. 

Det har inte varit helt lätt för föräldrarna att veta hur de ska kontakta skolan. Vi har haft ett  

nummer som går till en telefonsvarare där de kan sjuk- och friskanmäla sina barn. 

Klassmobilerna har inte varit igång ordentligt bland annat på grund dålig teckning. 

Vilken betydelse har eventuellt Pinocchiosamarbetet haft för barnets lärande och 

utveckling? 

Ingen elev har deltagit i Pinocchio under det här läsåret. 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Det skulle behövas en ordentlig lösning av telefonin. Det skulle behövas att en kunnig 

person med rätt kompetens gjorde en översyn över detta. När föräldrarna inte får tag på 

oss i skolan så ringer de fritids, vilket inte är optimalt.  

 Rummet på edWise för åk 3-4 behöver uppdateras oftare.  

 Veckobreven i åk 1-2 skall bara läggas ut på edWise. Bara de som inte har tillgång till 

internet skall få brevet som papperskopia, detta för att vårdnadshavarna ska tränas in mer 

på edWise.  
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11. 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 varsamhet. 

 

ENHETENS MÅL 

F-klass 

Stärka övergången mellan förskola, förskoleklass och skola. 

 

Åk 1-6 

Stärka övergången mellan förskola, förskoleklass och skola. 
 

Hur når vi målen? 

F-klass 

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 höstterminens början. 

 

Gemensam arbetslagstid F – åk 3 

 

Besök vid några tillfällen under våren av förskoleklassbarnen som ska börja nästa läsår 

Åk 1-6 

Schemalagda möten för lagledare med rektor. 

 

Överlämnandeplaner Fsk-Fsk-klass, Fsk-klass-åk 1, åk 2-3, åk 4-5,åk 3-4, åk 6-7 samt 

mottagningsenhet-klass. Revideras ht-16. 

 



 

33 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

F-klass 

 

Vi har genomfört överlämnande mellan förskola och förskoleklass samt mellan förskoleklass 

och åk 1.  

 

Vi har inte haft gemensam arbetslagstid F-3. Det har heller inte varit nödvändigt. 

 

Övergången förskola-förskoleklass påbörjades under höstterminen, och under vårterminen 

skedde den kontinuerligt. Vi träffades varje onsdag förmiddag och har haft gemensamma 

aktiviteter. Förskolan har också ätit lunchen tillsammans med oss på skolan. Det har fungerat 

jättebra. Vi har lärt känna varandra och barnen vet hur matsituationen går till. Det har stor 

påverkan för tryggheten inför den kommande övergången. Barnen känner till lokalerna, 

skolgården, köket och toaletterna med mera. De har sett de andra barnen och personalen. Det 

skapar ökad trygghet och säkerhet.  

 

Vi har också samarbetat med åk 1-6 vid dagar som skoljogg, friluftsdagar, pysseldagar, 

högtider och avslutningar. Samarbetet mellan F-klass och skola är beroende av gruppstorlek, 

schemaläggning och planeringstid.  

 

Åk 1-6 

 

Schemalagda möten har hållits mellan lagledare och rektor under de senaste månaderna under 

vt. Det har varit bra. 

 

Åk 6 har under detta läsår fortsatt att åka till Stora Valla ca hälften av alla fredagar. Det har 

medfört att de eleverna blivit mer vana vid den skolan och personal där. Det kan medföra att 

övergången till högstadiet kan gå enklare. 

Lärarna på skolan undervisar i hög grad i varandras klasser. Det medför att elever och 

personalen lär känna varandra och att övergången går lättare mellan klasserna.  

Vi genomför också överlämnandesamtal mellan de årskurser och elever där vi anser att det är 

nödvändigt. Mellan åk 6 och åk 7 genomförs givetvis alltid överlämnandesamtal. 

Fritidspersonalen har deltagit i skolan genom att vara resurspedagoger under några lektioner i 

åk 1-6, rastvaktstid på raster, vid maten i F-klassen och vid gemensamma aktiviteter som till 

exempel pysseldagar. Fritidspersonalen har också hjälpt eleverna med boklån och också haft 

hand om biblioteket. Fritidspersonalen har också deltagit med sin kunskap och erfarenhet på 

EHT och klasskonferenser. Det är en stor fördel eftersom de ser barnet i en delvis annan 

situation.  
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ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 
 Vi önskar ett fortsatt stort samarbete mellan fritids, F-klass och åk 1-6. Samarbetet får 

gärna öka ytterligare. Vi får fundera över hur vi ska göra på bästa sätt. 

 

 Fritidspersonalen skall arbeta 20% i skolan. Vi skulle önska en utvärdering av detta. Vi 

behöver se över önskar mer tydligt hur den tjänsten ska användas. Är det en lärartjänst? 

Är det med eller utan egen planeringstid? Vem har bäst behörighet? Hur utnyttjar vi var 

och ens kompetens på bästa sätt? Dessa frågor behöver vi återkomma till vid planeringen 

för nästa läsår.  
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12. 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 

F-klass 

 

Bemannat skolbibliotek 

 

Åk 1-6 

 

Plan för Studie- och yrkesvägledning. 

 

Bemannat skolbibliotek 

 

 

Hur når vi målen? 

F-klass 

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket 

 

Åk. 1-6  

 

Följa arbetsplanen för åk 1-6 samt arbeta efter bilagan, fastställda syv-lektioner. 

Undervisande lärare ansvar för att planen följs. 

 

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket. 

 

Samarbete med närliggande verksamheter, företag och organisationer. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

F-klass: 

 

Vi har haft ett visst stöd från huvudbiblioteket t ex med boktips, inköp och organisation. 

 

F-klassen har också tagit till vara på det som bjudits i form av teater- och sängföreställningar. 

Vi har också haft besök av folktandvården och deltagit i skapande skola och samarbetet med 



 

36 

 

skolkyrkan. Samarbete mellan förskolan och förskoleklassen  har varit gott och omfattande. 

Vi har deltagit i flera av skolans aktiviteter. 

 

Åk 1-6: 

 

SYV-planen är inte tillräckligt implementerad.  

 

I år har vi inte bjudit in några föräldrar att komma och informera om sina yrken.  

 

Vi har haft fortsatt samarbete med skolkyrkan på flera sätt. Det bidrar till elevernas kunskap. 

Det bidrar också till en ökad lokalkännedom på orten. 

 

Vi har varit på besök i den lokala affär för att lära om frukt och grönsaker i samband med vårt 

Hälso-tema.. 

 

1-2:an har besökt en bondgård i närheten i samarbete med Arla minior. Det ger en ökad 

samhällsmedvetenhet och kunskap om bondeyrket. 

 

 

Vi har haft fortsatt samarbete med två andra skolor angående friidrottsdagen även under detta 

läsår. Det bidrar till att eleverna lär känna nya kompisar. Extra viktigt eftersom vi är en liten 

skola. 

 

Åk 5-6 har på eget initiativ deltagit i Valborgs-mässofirandet i Åtorp för att samla in pengar 

till Rädda Barnen. De hade loppis. Vi tror att detta bidrar till en kunskap om människors lika 

värde och solidaritet med andra. 

 

Åk 1-2 har varit och läst för förskolan vid två tillfällen. Detta efter ett önskemål från eleverna 

själva.  

 

Övriga händelser inom området omvärlden: 

 

 Julklappar har slagits in av eleverna och skickats till Litauen. 

 

Åk 4 har praktiserat i skolköket. 

 

Vi har tagit emot praktikanter från åk 8 på Stora Valla. 

 

Skoljoggen genomfördes i närområdet tillsammans med hela skolan. I år på ett nytt sätt.  

 

Åk 4 har varit på studiebesök på Nobelmuséet på Björkborns herrgård. 

 

Vi har haft författarbesök.   

 

Musikskolan har genomfört spel på djembetrummor med åk 4-6. 



 

37 

 

Musikskolan har besökt oss för att visa instrument och spela konsert. Vi har varit i Degerfors 

på musikskolans årliga show.  

 

Vi har haft tema ” hälsa ” under höstterminen 2016. Vi har integrerat flera ämnen i temat och 

sedan bjudit in allmänheten till en temakväll. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att vi på skolan tagit tillvara på de möjligheter som erbjudits i 

form av sång- och teaterföreställningar och besök i närmiljön m.m.  

En följd av detta är att eleverna blir välbekanta med organisationer och verksamheter i 

närområdet. Vi ser också att gemensamma upplevelser stärker samhörigheten i skolan och i 

grupperna. Att lärandet sker alltid och överallt är en lärdom för eleverna.  

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
 

 Vi önskar fortsätta vårt utåtriktade arbete i samarbete med till exempel skolkyrkan och 

andra skolor. 

 Vi planerar att liksom föregående år ha ett tema under höstterminen som sedan avslutas 

med en kväll där släkt och allmänheten bjuds in. Det har varit positivt och trevligt. 

 Det vore önskvärt att få mer stöd från SYV därför att det är ett område som vi själva inte 

är så insatta i.  
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13. 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 

Veta vad som krävs 

Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

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

ämnena 
3,50 3,62 

   

 

Analys av elevenkät 

Det har skett en ganska stor ökning i åk 5 av elevernas insikter i vad de ska kunna för att nå 

målen.  

Vi anser att vi kan förbättra oss i att mer tydligt redogöra för de olika nivåerna i 

betygskriterierna. Vi tror det vore bra att visa med tydliga exempel för att eleverna ska förstå 

stegringen lättare.  

ENHETENS MÅL 

Åk 1-6  

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

 

Bedömningarna ska vara likvärdiga på skolan och i kommunen. 

 

Hur når vi målen? 

Åk 1-6 

Underlag för betyg/skriftliga omdömen skrivs kontinuerligt in i edWise. 

 

Samrättning av nationella prov sker i ämnesgrupper sammansatta av skolledning. 

 



 

39 

 

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

kunskapskraven i Lgr 11. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

Åk 1-6 

 

Vi ser att vårt målmedvetna arbete med eleverna ger goda resultat gällande måluppfyllelse och 

betyg.  I vissa fall når vi inte ända fram och då försöker vi vara tydliga mot elever, föräldrar 

och mottagande lärare vad eleverna fortfarande har kunskapsbrister i. Vi omfördelar resurser 

kontinuerligt under terminen för att stötta eleverna vidare. 
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14. Rektors slutord  

På Åtorp skola 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, vilket tydligt 

framträder i skolans verksamhet. 

Detta är grunden i hela skolan – oavsett om det är förskoleklass, fritidsverksamhet eller åk. 1-

6. Genom att jobba med en gemensam samsyn är vi övertygade om att inte bara eleverna 

stärks, utan hela personalgruppen. För eleverna blir det en tydlighet och en trygghet när 

samsynen präglar kulturen på hela skolan och de vet vad och vem de möts av- samt vilket 

förhållningsätt som råder. Vår tro är även att personalen blir trygg med varandra när de vet 

vad som förväntas av arbetsgruppen samt vad som skall upprätthållas. 

Detta är ett led i ett inkluderingsarbete som präglat Åtorp skola till månt och mycket under det 

gångna läsåret. Vi kan med stor glädje se att elever på genomförda undersökningar visar att de 

känner sig trygga på skolan med varandra och med pedagoger. Vi kan även se när det gäller 

kränkningsanmälningar att siffran låg.  

Detta – att tillsammans i ett tryggt arbetslag, där personalen känner varandra väl och har 

oerhört lätt för flexibilitet samt till att omfördela resurser efter behov- är vi övertygade om 

lägger grunden till den mycket goda måluppfyllelsen på skolan.  På Åtorp skola leder det 

arbetssättet till att man jobbar för elevers bästa- där man tydligt ser varje elevs behov och 

lägger den bästa grunden för den mycket goda måluppfyllelsen och de fina betyg som är. 

På Åtorp skola har pedagogerna åter valt att arbeta med tema under läsåret 2016/2017. 

Forskning visar att arbete som sker tematiskt är bra för inlärningen, samt skapar motivation 

och här är Åtorp skola fantastiska på att variera undervisningen.  

”I ett tematiskt arbetssätt är det viktigt att pedagogen är lyhörd och att man som ledare bygger vidare på 

barnens infall, intresse och initiativ. Det gör att barnen känner sig delaktiga i undervisningen, som i sin tur ökar 

förutsättningarna för att lärandet skall bli positivt”(Doverborg & Pramling, 1998. ) 

Att tillsammans skapa olika förutsättningar för lärandet och att samverka med närområdet 

utifrån olika teman för att sedan låta skolarbetet mynna ut i utställningar och workshops ser vi 

skapar en oerhörd samhörighet mellan hela skolan. Detta blir unikt i Åtorp skola och gäller 

samtliga årskurser- även förskoleklass liksom i Åtorps fritids Eken som även de blir 

involverade i det tematiska arbetet. 
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Lusten att lära och nyfikenheten väcks redan på ett tidigt stadie i förskoleklass. På Åtorp skola 

börjar man i ett tidigt skeende med övergången till förskoleklass från förskolan. En tydlig 

överlämnandeplan där många möten sker med mottagande pedagog skapar trygghet och en 

god grund att bygga en stabil grupp på (som är ett av förskoleklassen huvuduppdrag).  

Att ha en helhetsbild på samtliga elever på skolan är viktigt för att kunna ge eleverna det stöd 

de behöver i forma av anpassningar och särskilt stöd, men även genom bemötande. Här skulle 

vi vilja påstå att Åtorp skola är fantastisk. Men den lärarnärhet som finns och den elevkontakt 

som skapas byggs den mest trygga platsen för det som är skolans huvuduppdrag; utbildning 

och undervisning. Även samverkan med fritidshemmet är hög och i år har det blivit ännu 

tydligare då lagledare nu möts i lagledarträffar med rektor varannan vecka för att samtala och 

dryfta viktiga ärenden eller saker som är på gång inom verksamheten. Det leder till att 

samtliga parter är uppdaterade och att skola och fritids får en gemensam grundplatå. 

Genom att pedagogerna från åk 1-2 och pedagogen i förskoleklass arbetar nära varandra och 

ibland tillsammans blir övergången från förskoleklass till åk 1-2 smidig och trygg. 

Som alltid finns utvecklingsområden, så även på Åtorp skola. Att skolan ligger en bit utanför 

och exempelvis saknar lokal att bedriva hemkunskap i gör att eleverna bussas in till tätorten 

vissa perioder per läsår. Då provar eleverna även på de olika B-språken. För att få ihop det 

schemamässigt har eleverna då även haft viss del av sin undervisning på en den skolan (men 

då med sin ordinarie lärare). Vi anser, liksom pedagogerna att det är viktigt att komma in till 

tätorten för att påbörja inskolningen mot de högre stadierna och lära känna den 

undervisningsmiljön som är. Att eleverna även får möjlighet att prova på de olika B-språken 

är viktigt för att senare kunna göra ett tryggt val. Dock behöver vi jobba för att se om vi kan 

skapa förbindelse för eleverna att ta sig tillbaka till Åtorp skola för att läsa sina ordinarie 

ämnen där. 

Tekniken och telefonin behöver fortsätta att utvecklas. I slutet av detta läsår kunde vi köpa in 

två nya projektorer till skolan nu behöver de också installeras. För något år sedan gjordes en 

översyn av telefonin i Åtorp skola, men det behöver göras igen. 

Åtorp skola har haft ett fint läsår 2016/2017 och vår förhoppning är att nästkommande bjuder 

på detsamma med inkluderingstänk där eleverna känner sig trygga och får lust att lära. 
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15. Förbättringsåtgärder för läsåret 2017/2018 

 

Rektors och personals förbättringsåtgärder 

 Implementera vår pedagogiska samsyn. 

 Skapa förutsättningar för eleverna att läsa sina ordinarie ämnen på Åtorp skola i 

samband med perioder av hemkunskap och B-språk. 

 Fördjupa arbetet med en flexibel och omfördelbar resurs – utefter de behov som 

finns. 

 Översyn av teknisk utrustning, exempelvis telefonin samt installera de nya 

projektorer som köpts in, samt se över möjligheter till fler inköp av ipads till 

förskolans verksamhet. 

 Öka användandet av edWise- kontinuerliga uppdateringar – till vårdnadshavare 

exempelvis genom veckobrev- men även få föräldrar mer delaktiga i forumet. 

 Fortsätta utöka och stärka samarbetet f-klass- skola-fritids. Även gällande 

medverkan i EHT- möten och insatthet i åtgärder och stöd kring elevers behov. 

 Öka elevdelaktighet genom högre inflytande över pedagogiska planeringar liksom 

utvärderingar över arbetet samt utmana de elever som önskar med svårare 

uppgifter. 

 Stärka och öka elevinflytande- även i förskoleklass genom fler elevråd samt i 

skolan genom att elever själva tar en aktiv del i pedagogiska planeringar och själva 

utvärderar arbetet. 

 Implementera planen för föräldramöte med tema. 

 Genomföra föräldraenkät utformat av skolans kurator och Likabehandlingsteam. 

 Finna rutiner för att introducera vikarier och se till att de blir insatta i skolans 

arbete på ett lättillgängligt sätt. 

 Öka kontakten med Studie- och yrkesvägledare för åk 1-6  

 


