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1 Beskrivning av verksamheten 
Bruksskolan är en F – 6-skola med ca 180 elever. Det finns en förskoleklass, två 
fritidsavdelningar, åk 1 – 6 och en mottagningsenhet för nyanlända elever på 
skolan. 

Förskoleklassen är bryggan mellan förskolan och skolan och dess huvudupp-
drag är att forma en grupp som kan utvecklas både socialt och pedagogiskt på 
bästa sätt utifrån varje elevs enskilda förutsättningar och behov. 

Grundfakta förskoleklass 
 2015/2016 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

 
Antal elever i förskoleklassen 23 27 28 
Antal grupper 1 1 1 
Antal årsarbetare 2 2 2 
Andel personal med pedagogisk högskoleut-
bildning (%) 

100 50* 100 

* Angiven procentsiffra gäller för vt-17. Under ht-16 var motsvarande siffra 
100% 
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2 Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport vå-
ren 2017 

Fokus under vårterminen var att få trygga individer och en trygg grupp. Vi ar-
betade mycket med gruppkänslan. 

Ingen pedagog i nuvarande förskoleklass har gått RePulse-utbildningen.  

Behovet av att dela gruppen har inte varit samma som föregående läsår. Vi har 
fått en bra vi-känsla. 

Vi har arbetat mycket med både matematik och svenska och har nått väldigt 
långt inom båda ämnena. 

Vi har inte delat gruppen så mycket under lektionstid. Istället har arbetsuppgif-
terna och materialet varierat från individ till individ för att alla ska känna att de 
lyckas. 

Ett tydligt ledarskap har funnits hos pedagogerna som också har varit väldigt 
samspelta gällande arbetet i och kring förskoleklassen. 

Pedagogerna har fört en blogg på edWise och varit mycket aktiva på edWise 
med nya inlägg nästan dagligen. 

Förskoleklassen har deltagit i skolans Tillsammansdagar (i likabehandlingstea-
mets regi).  

Varje vecka går vi på utflykt till närområdet. 
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3 Året i verksamheten  
 Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 

Förskoleklassen startar varje morgon med en gemensam samling där alla får 
komma till tals. 

Under läsåret har vi arbetat med materialet och arbetsboken Lyckostjärnan för 
att eleverna ska få träna sin förmåga att ta till sig, förstå, diskutera och arbeta ut-
ifrån en text. Vi har arbetat med bokstäver, dess ljud och utseende. Vi har till-
sammans och individuellt byggt ord och kortare meningar. Rim och ramsor har 
används för att stimulera barns språkliga medvetenhet. Uppmuntran till läsning 
och skrivning genomsyrar den dagliga verksamheten. Bilderböcker och kapitel-
böcker används i stor utsträckning.   

Arbetet i matematik har utgått ifrån arbetsboken och materialet Eldorado. Fo-
kus på begrepp och talförståelse. Vi har under matematiken arbetat en hel del 
praktiskt och lekt matematik.  

Vi uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet. Detta genom att 1 gång i veckan 
ha idrottslektion och gå på utflykt. Dans och rörelselekar sker dagligen.  

Skapande och pyssel har varit förankrat till de olika ämnena och på så sätt har 
eleverna fått provat på olika tekniker och utvecklat sin finmotorik.   

I undervisningen använder vi tecken som stöd och bildstöd 
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4 Systematiskt kvalitetsarbete 
Årets kvalitetsredovisning 

Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat 
till de olika delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resul-
tat. Utifrån analyserna av de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vi-
dare 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 be-
skriver hur verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. 
Månadsvis följs arbetsplanen upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuer-
liga uppföljningen. Vid slutet av läsåret analyseras resultaten och verksamheter-
nas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. Verksamheternas kvalitetsrapporter 
redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens hemsida. Kvalitetsrappor-
terna 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 om-
fatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 
uttryck i praktisk vardaglig handling 

 

 Disciplinära åtgärder 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 
Utredning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skriftlig varning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tillfällig omplacering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tillfällig placering vid annan sko-
lenhet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omhändertagande av föremål 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Pedagogerna har omhändertagit ett vasst föremål. 
 

 Kränkande behandling 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Antal kränknings-  
anmälningar 

F P To F P To F P To 

Förskoleklass 1 4 5 0 4 4 0 1 1 

Kommentar: Upprättade kränkningar har utretts, följts upp och rapporterats 
till huvudman i enlighet med kommunens rutiner kring likabehandlingsarbete. 

 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 

 

Hur når vi målen? 

Vi presenterar likabehandlingsplanen för personal, elev och vårdnadshavare. 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund utifrån 
ett inkluderande synsätt utifrån vår pedagogiska grundsyn. 

Förväntansdokument delas ut i samband med föräldramöte. 

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

Vi jobbar med att vara en god kamrat. Alla elever ska bli sedda och bekräftade varje dag. 

Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 
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Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2 ggr/läsår där skolans samordnare och rektor 
deltar. Rektor sammankallar. 

Vid personals frånvaro täcker den ordinarie personalen upp så långt som möjligt, så inte vi-
karier behöver arbeta ensam i elevgrupper. 

Utveckla vårt arbete med bildstöd och tecken som stöd. 

Noggrann förberedelse i all vår verksamhet. Terminsplaneringar samt lektionsförslag ska fin-
nas lättillgängliga för vikarier. 

I samband med APT behandlas likabehandlingsfrågor. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vad har vi g jort? 

Arbetat aktivt med avdelningens ordningsregler och samtalat tillsammans med 
eleverna varför dessa fåtal regler måste finnas. Arbetat medvetet med leken som 
verktyg, med grupplekar/kompislekar/namnlekar och samarbetsövningar. I le-
ken tränar barnen att lyssna på varandra, förstå varandra, vänta på sin tur, re-
spektera sina kamrater både i ord och handling och utmanas och utvecklas till-
sammans med sina kamrater. Pedagogerna har arbetat med att försöka bryta 
grupperna som uppstod efter att många av eleverna kom från samma förskola 
och redan kände varandra, och att visa på att vissa elever i klassen kom helt 
utan en enda kompis sedan innan. Hur är man då en god kamrat? Det har varit 
vårt vardagliga samtalsämne. Vi har samtalat mycket kring vad man använder 
för ord till sina kamrater och med vilken attityd man förmedlar det.  

Vi arbetar med tecken som stöd och bildstöd. Pedagogiska diskussioner i star-
ten av terminen har handlat mest om människornas lika värde, och vi har disku-
terat med eleverna att man kan se olika ut på utsidan med hudfärg, längd, ögon-
färg, kläder osv, men att alla ser likadana ut på insidan och att alla har lika värde. 
Vi har medvetet arbetat med att förstärka respekten för allas lika värde, före-
bygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Arbetat med 
känslor och empati.  

Föräldrarna har fått enkäter med sig hem och intervjuat eleverna inför utveckl-
ingssamtal.  

Vi möter varje enskild elev varje morgon. Arbetat med drama, film och littera-
tur i arbetet kring likabehandlingsplanen. Enkäter har besvarats från likabe-
handlingsteamet.   

Pedagogerna i förskoleklassen har arrangerat rastaktiviteter. Dessa har skett un-
der matrasten så att elever i åk 1 och 2 också har haft möjlighet att delta. 

Varför? 

För att visa att alla människor har lika värde, främja kamratskap och trygghet i 
gruppen och på skolan. 

Vilka lärdomar har vi dragit? 

Att det ger resultat för gruppen att arbeta aktivt med normer och värden. Att 
det är viktigt att hålla normer och värden levande redan från skolstart. Att vi 
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kommer arbeta aktivt med detta område redan från början av läsåret nästa år 
med. Att alla vardagliga samtal om normer och värden faktiskt har en avgö-
rande roll i vårt fortsatta arbete.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Att rastaktiviteter får större plats och att det ges tid till planering. Ett bättre 

samarbete kring rastaktiviteterna på lilla skolgården och stora skolgården 
där ett tema genomsyrar aktiviteterna 
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6 Kunskaper  
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kun-
skaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa 
ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas 
harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska ut-
göra en grund för skolans verksamhet.  

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares led-
ning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervis-
ningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. 

 ENHETENS MÅL 
 
Utveckla elevernas intresse och sin förmåga att kommunicera med tal- 
och skriftspråk. 

Utmana och stimulera eleverna att använda matematiska begrepp och 
resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med 
olika uttrycksformer. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga. 

 
Hur når vi målen: 
Läsa, lyssna samt skriva och samtala om skönlitteratur samt andra typer av texter. 

Eleverna får prova olika språkliga uttrycksformer t ex dans, dataspel eller en teaterföreställ-
ning. 

Klassrumsobservation och handledning av skolans specialpedagog. 

Praktisk matematik, genom att bygga och konstruera. 

Elevernas erfarenheter och intressen samt spontana händelser i leden uppmärksammas och re-
lateras till matematik. 

Handledning av Skoldatatekets IT-pedagog i användandet av digitala verktyg.  

Rörelseaktiviteter som lekar och spel där man får hoppa, springa, klättra och krypa. 

Aktiviteter som tränar förmåga till samspel och följa regler, till exempel fotboll. 

Regelbundna fysiska aktiviteter i naturmiljö. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vad har vi g jort?  

Svenska: 

Vi har arbetat i Lyckostjärnan, både högläsning och arbetsbok. Vi har arbetat 
med veckans bokstav, hur de ser ut och hur de låter. Vi har arbetat med ljuden i 
ord, vad de börjar på/slutar på och vi har läst skönlitteratur högt för eleverna. 
Tillsammans med eleverna har vi sedan diskuterat kring skönlitteraturen. Peda-
gogerna har uppmuntrat till att skriva och läsa. Eleverna har fått leka med språ-
ket i form av rim och ramsor. Eleverna har aktivt fått träna på att följa muntliga 
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instruktioner. Vi har arbetat med olika tekniker i bild och form, ofta kopplat till 
veckans bokstav.  

Matematik 

Vi har arbetat med siffrorna 0-10. Eleverna har haft fokus på addition och sub-
traktion och matematiska begrepp. Har arbetat med 10-kompisar och använt 
konkret material i undervisningen. Eleverna har till viss del fått vara med och 
skapa det konkreta arbetsmaterialet. Praktisk matematik har genomförts både i 
skolan och i skogen. Bygg- och konstruktionslekar. Under höstterminen 
(20min/dag i 10 veckor) arbetade vi med matematik-appen Vector. Detta var 
ett projekt som pågick för förskoleklasser i hela kommunen. Varje morgon har 
vi arbetat med kalendern.  

Rörelseförmåga: 

Pedagogerna i förskoleklass har lett idrottslektionen 1 ggr/veckan, med fokus 
på samarbetsövningar, bollekar och koordination. Rörelselekar i klassrummet 
och utomhus. Simundervisningen 4 ggr i Karlskogas simhall.  

Varför? 

Främja elevernas lust att lära, samt vara en bro mellan förskolan och skolan.  

Vilka lärdomar har vi dragit?  

Rutiner och struktur är viktigt men också flexibilitet. Att använda olika repre-
sentationsformer samt konkret material är A-O för att alla elever ska kunna ut-
veckla sina förmågor inom de olika ämnena och för att vi ska få syn på de be-
fintliga förmågorna. Vissa lägesord är mindre förekommande i elevernas var-
dagliga språk, detta behöver vi som pedagoger ta hänsyn till och inte ta förgivet 
att de redan har ett sådant utvecklat språk.  

Vi måste tydliggöra skillnaden mellan bokstavens namn och dess läte, framför-
allt på konsonanterna. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Pedagogerna behöver mer kompetens kring praktiska övningar.  
• Vi behöver få mer tid innan skolstart till att undersöka och utforska olika 

material som finns att arbeta med inom de olika ämnena. Detta för att vi 
ska kunna bedriva en så bra undervisning som möjligt utifrån alla elevers 
behov. 
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7 Elevernas ansvar och inflytande  
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara del-
aktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. 
De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareut-
veckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. In-
formationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter de-
ras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till 
frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbild-
ningen. 

 ENHETENS MÅL 
Utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och pro-
cesser genom att vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verk-
samheten. 

 

Hur når vi målen: 

Ta ansvar för och respektera fattade beslut. 

Diskutera rätten att ha olika åsikter. 

Utse representanter, till exempel, ”blomansvarig”. 

”Fånga upp” elevernas intressen och använda det i planeringen av undervisningen. 

Elevråd som behandlar frågor utifrån fastställd dagordning, start vt 2018. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vad har vi g jort?  

Vi har utsett klassvärdar/veckovärdar.  

Vi försöker fånga upp elevernas intressen i det dagliga arbetet. I samlingen när 
det uppkommer frågor från eleverna bygger vi vidare på detta, och integrerar 
detta i undervisningen så gott det går.  

Till exempel:  

Vad menas med hel och halv cirkel i kalender? 

Hur rör sig jorden i förhållande till solen och andra himlakroppar?   

Under vårterminen har eleverna aktivt fått vara med och välja vad idrottslekt-
ionen ska innehålla. Detta genom demokratisk omröstning.  

Varför? 

Vi vill väcka elevernas intresse till lärande genom att de får vara med att styra 
innehållet i förskoleklassen. Vi vill främja elevernas demokratiska tänkande. Ge-
nom att ha klassvärdar får eleverna träna på att ta ansvar.  

Vilka lärdomar har vi dragit?  

Att eleverna upplever det som någonting positivt att vara klassvärd och att de 
ser fram emot det. När eleverna får vara med och styra i undervisningen blir de 
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mer delaktiga och det fångar deras intresse. Utfallet i demokratisk omröstning 
har accepterats av eleverna i mycket större utsträckning än vad som förväntades 
av pedagogerna. 

  ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Klassvärdarna ska få fler arbetsuppgifter. 
• Använda demokratisk omröstning vid fler tillfällen. 
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8 Skola och hem 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skol-
gång ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars 
utveckling och lärande 

 

  Klagomål 
 

 

 

 

Kommentar:. Inga klagomålsärenden gällande Bruksskolans fritidshem har in-
kommit till kommunens klagomålshantering. 
 

  ENHETENS MÅL 
Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlig-
het att påverka verksamheten för sina barn 

Ge vårdnadshavarna god information om kunskapsutveckling och social 
utveckling 

Hur når vi målen? 

Genom daglig kontakt och god samverkan. 

Information på kalender i hallen. 

Föräldramöte 2 ggr/läsår 

Föräldraråd 2 ggr/termin 

Utvecklingssamtal 2 ggr/läsår 

Mentor upprättar rum på edWise och informerar vårdnadshavare hur de upprättar konto 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vad har vi g jort? 

Vi hade ett föräldramöte innan starten i förskoleklassen. Daglig kontakt i tam-
buren både vid hämtning och lämning. Använt oss utav edWise där vi bedrivit 
en blogg och lagt ut veckobrev. Bloggen avslutades då den inte syntes i appen. 
Haft inskolningssamtal och utvecklingssamtal med vårdnadshavare och elever.  
Haft två representanter i föräldrarådet. Delat ut informationsblad om edWise 
och aktivt försökt hjälpa vårdnadshavare att skaffa edWise.  

Varför? 

Vi vill ha en så god kontakt som möjligt med vårdnadshavare och få dem mer 
insatta i arbetet som sker i förskoleklass. Vårt aktiva arbete att få vårdnadsha-
vare uppkopplade på edWise gör vi för att elever och vårdnadshavare ska få all 

Antal klago-
mål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

Förskoleklass 0  0 0 0 0 0 0 0 
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den information de behöver. Detsamma gäller när vi tar emot vårdnadshavare i 
tamburen.  

Vilka lärdomar har vi dragit?  

Inskolningssamtalen på höstterminen tar väldigt mycket tid. Informationen som 
ges vid dessa samtal skulle kunna ges vid ett föräldramöte på höstterminen. 

De föräldrar som inte är aktiva eller inte ens har skapat konto på edWise går 
miste om viktig information, därav är mottagandet/samtalen i hallen en viktig 
komponent för att information ska nå fram. Ett problem uppstår då fritids tar 
vid när förskoleklassen slutar och pedagogerna inte räcker till att ta emot i båda 
hallarna. Ibland har edWiseappen inte fungerat och vårdnadshavare missar in-
formation. Vi har ett flertal vårdnadshavare med annat modersmål vilket har 
gjort det svårt att nå fram med all information. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Appen behöver ses över, den fungerar inte alltid.  
• Ta hjälp utav studiehandledare när viktig information behöver nå föräldrar 

med annat modersmål. 
• Övergång förskoleklass/åk 1 till fritids behöver ses över. Pedagogerna 

räcker inte till, vi behöver stöttning av lärarna i åk 
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9 Övergång och samverkan 
 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utveck-
las 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 försko-
lan samt med de gymnasiala utbildningarna som eleverna fortsätter till. 
Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för 
respektive verksamhet. 

 ENHETENS MÅL 
 

Stärka övergången mellan förskola-förskoleklass-skola  

 

Hur når vi målen? 

Schemalagda möten för lagledare med rektor. 

Överlämnandeplaner förskola – F, F – åk 1, revideras i samband med läsårets början. 

Uppföljande överlämnandekonferens sker i början av ht i åk 1. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vad har vi g jort? 

Vi har följt planen för överlämnande mellan förskola – F-klass. Vi har varit ute 
på förskolorna och besökt de nya eleverna. 

Varför? 

För att de nya förskoleklasseleverna ska få en liten trygghet i att de vet vilka pe-
dagoger som de ska ha på skolan. 

Vilka lärdomar har vi dragit? 

Det är viktigt att inte stressa igenom på förskolorna utan att ta den tid som be-
hövs. Detta är starten får våra nya elever.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Vi behöver ligga med i tiden gällande överlämnandeplanen förskola – F-

klass. Många moment blir försenade på grund av sena besked av förskole-
chef, rektorer och skoladministration. 
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10 Skolan och omvärlden 
 

Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få un-
derlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligato-
riska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som ele-
verna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet 
och närsamhället i övrigt. 

 

 ENHETENS MÅL 
 

Bemannat skolbibliotek 

Hur når vi målen? 

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket 

Fortsatt samarbete med övriga klasser på Bruksskolan. 

Använda skolbiblioteket och gå dit med elevgrupper. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vad har vi gjort? 

Fått boklåda ca en gång i månaden från huvudbiblioteket. Vi har varit på teater 
två gånger. Varje vecka har vi varit på utflykt till närområdet. 

Varför? 

För att eleverna ska få intresse för böcker och läsning. Vi har varit på utflykt för 
att eleverna ska få vara ute i naturen och lära känna området kring skolan.  

Vilka lärdomar har vi dragit? 

Eleverna uppskattar och har ett stort intresse för högläsning. De tycker det är 
kul när vi får nya böcker. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Besöka huvudbiblioteket samt skolans bibliotek. 
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11 Rektors slutord  
På Bruksskolan bygger vi vår verksamhet utifrån Vår pedagogiska grundsyn. 
Tanken är att bedriva en inkluderande verksamhet med en tydlig och välplane-
rad undervisning utifrån frågeställningarna ”Vad? Hur? och Varför?”. Utgångs-
punkten i pedagoguppdraget är att varje pedagog ska vara en viktig vuxen i sko-
lan och främja elevernas sociala och pedagogiska utveckling genom att vara väg-
ledande, frågande, problemlösande och lyssnande. 

I 9 kap. 2§ Skollagen står det att: 

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

• Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 
• Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

En viktig aspekt i förskoleklassens arbete är, som synes, att forma en klass soci-
alt och få dem skolmogna. Detta har under läsåret varit huvudfokus på Bruks-
skolan. Vi kan se att ett stort fokus på det sociala arbetet har främjat gruppdy-
namiken och klassens vi-känsla och på så sätt bidragit till en ökad kunskapsin-
hämtning bland eleverna. En viktig del i detta arbete är pedagogernas initiativ 
att införa organiserade rastaktiviteter.  

En av utmaningarna på en skola med mellan 30-40% elever med annat moders-
mål än svenska är att lyckas kommunicera på ett fungerande sätt med såväl ele-
ver som vårdnadshavare. Samverkan med hemmet är a och o för att lyckas bed-
riva en väl fungerande skola. Vi kommer därför under kommande läsår att fo-
kusera än mer på att utveckla detta med hjälp av våra studiehandledare.  

Vidare kommer vi jobba för att även kommande förskoleklass ska ges möjlighet 
till simträning. Här är det största hindret den begränsade tillgången till tider på 
Strandbadet i Karlskoga. Vi ser att många av våra elever får svårt att nå målen 
för åk 6 i idrott och hälsa och vi får i nuläget sätta mycket hopp till att vård-
nadshavarna tränar simning med sina barn. I framtiden vore det därför önskvärt 
med en kommunal satsning som resulterar i ett eget badhus i kommunen. 

Förskoleklassen går en intressant och utmanande framtid till mötes då beslut 
har fattats på nationell nivå att förskoleklassen ska vara obligatorisk och utgöra 
elevernas tionde skolår inför läsåret 2018/19. Det innebär att barn som är bo-
satta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Dessu-
tom kommer bedömningsstöd att utformas för F-klass vilket gör att kunskaps-
fokuset kommer öka redan från tidig ålder. Visst omställningsarbete kommer 
krävas samtidigt som pedagogerna behöver fortbildning i de nationellt fattade 
förändringarna. 
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12 Förbättringsåtgärder inför läsåret 2018/2019 
 Personalens förbättringsåtgärder 

12.1.1 Normer och värden 
• Att rastaktiviteter får större plats och att det ges tid till planering. Ett bättre 

samarbete kring rastaktiviteterna på lilla skolgården och stora skolgården 
där ett tema genomsyrar aktiviteterna. 

12.1.2 Kunskaper 
• Pedagogerna behöver mer kompetens kring praktiska övningar.  
• Vi behöver få mer tid innan skolstart till att undersöka och utforska olika 

material som finns att arbeta med inom de olika ämnena. Detta för att vi 
ska kunna bedriva en så bra undervisning som möjligt utifrån alla elevers 
behov. 

12.1.3 Elevernas ansvar och inflytande 

• Klassvärdarna ska få fler arbetsuppgifter. 
• Använda demokratisk omröstning vid fler tillfällen  

12.1.4 Skola och hem 

• Appen behöver ses över, den fungerar inte alltid.  
• Ta hjälp utav studiehandledare när viktig information behöver nå föräldrar 

med annat modersmål. 
• Övergång förskoleklass/åk 1 till fritids behöver ses över. Pedagogerna 

räcker inte till, vi behöver stöttning av lärarna i åk 1 

12.1.5 Övergång och samverkan 

• Vi behöver ligga med i tiden gällande överlämnandeplanen förskola – F-
klass. Många moment blir försenade på grund av sena besked av förskole-
chef, rektorer och skoladministration. 

12.1.6 Skolan och omvärlden 
• Besöka huvudbiblioteket samt skolans bibliotek 

 Rektors förbättringsområden 
• Utbilda båda förskoleklasspedagogerna i RePulse. 

• Förbereda såväl pedagoger som elevhälsoteam på de nya direktiven kring att 
förskoleklassen ska utgöra ett tionde skolår. 

• Utveckla organisationen kring rastaktiviteter för att än mer trygga elevernas 
skoldag. 

• Utveckla samverkan mellan förskoleklasspedagogerna och elevhälsan.  

• Utveckla informationsflödet från skola till vårdnadshavare genom att till-
handahålla information på fler språk än svenska. 

• Ökad samverkan mellan förskoleklassen – åk 1-2 – fritids för att optimera 
den dagliga övergången från skola till fritids. 
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• Jobba för att bibehålla, samt utveckla, simundervisningen i F-klass. 

• Alla pedagoger ska utgå från Vår pedagogiska grundsyn och ha ett, i grun-
den, lågaffektivt elevbemötande. 
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