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1 Beskrivning av verksamheten 
Arbetslagens omfattning samt tjänster: 

Mikael Hedman, biträdande rektor 100 % inklusive 20 % IT-pedagog 
Miriam G. Book, 100%, mentor klass 1 
Hanna Karlsson,100%, mentor klass 1 
Birgitta Berg- Axelsson, 100% mentor klass 2 
Bjarne Bäcker, 100% mentor klass 2 
Lisbeth Söderlund, 67,2 %, resurs åk 2 
Pia Josefsson 100% mentor klass 3 
Gunnar Källström, 100%  mentor klass 3 
Andreas Owén, 100%, mentor klass 4 
Johanna Kjettselberg, 100%, mentor klass 4 
Eric Karlsson, 100%, mentor klass 5,   
Evelina Birath, 100% mentor klass 5  
Mariana Jern, 75% resurspedagog  
Jessica Dahlin/Moa Persson, 100%, mentor klass 6 
Lisa Larsson 100 % mentor klass 6 
Mariana Jern resurspedagog 75%, åk 6 
Elin Johansson 100%, idrott, no, ma, eng åk 1-6 
Annette Hellsing 50-75% SvA åk 1-6 
Andreas Grundström, 17%   musik 
Jenny Högsell 30%,  slöjd 
Roger Bergstedt 30%,  slöjd 

Under läsåret har extra resurs tillsats i klass 1,3, 5 och 6 för att ge trygghet och 
studiero. Totalt har det som mest rört sig om 3,75 tjänst. Omfattningen har 
varierat under läsåret på grund av inflyttningar i kommunen samt att resurs 
tillsätts utifrån elevernas behov och har redovisats fortlöpande. 

I elevhälsan arbetar Ylva Flood, specialpedagog 100 %, Linda Grefve skolskö-
terska 45 %, Elin Bergare, kurator 50 %. IT-pedagog 20 %, ingår i tjänsten för 
Mikael Hedman som biträdande rektor. SYV och skolpsykolog knyts till skolans 
elevhälsoteam vid behov. Elin Bergare tillträdde tjänsten som kurator vårtermi-
nen 2018. Under höstterminen vikarierade Kristina Svensson på tjänsten. 

Grundfakta skola 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Totalt antal barn/elever på skolan  160 154 152 
Antal elever i årskurserna Åk 1 25 22 26 
 Åk 2 24 28 24 
 Åk 3 23 24 28 
 Åk 4 25 25 25 
 Åk 5 29 25 24 
 Åk 6 34 30 26 
Andel personal med ped. högskoleutb. (%)    
Andel lärare med formell behörighet i de 
ämnen som de undervisar i 

 
(%) 
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2 Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport vå-
ren 2017 

Personalens förbättringsåtgärder under läsåret 

 Normer och värden 
Vi har skapat förutsättningar för elever som inte klarar att delta vid 
schemabrytande aktiviteter, som till exempel våra ”tillsammansdagar”. Under 
läsåret har det visat sig att fler elever tillkommit som är i behov av alternativa 
aktiviteter samt noggrann förförståelse vad aktivitet kommer att innebära. 

 Kunskaper 
Undervisningen i SvA har genomförts av två lärare under läsåret. Behovet är 
stort och det märks tydligt när eleverna kontinuerligt får den undervisning i 
ämnet som de behöver. Det är dock viktigt att vi i all ämnesundervisning tänker 
på att vi har elever som läser enligt kursplanen för svenska som andraspråk. 

Studiehandledningen är även det ett viktigt tillskott för våra nyanlända elever. 
Vi har dock konstaterat under året är det är av stor vikt att studiehandledaren 
har goda språkkunskaper samt ämneskunskaper för att det ska komma eleverna 
till goda. 

 Elevers ansvar och inflytande 
Hur eleverna ska kunna göras mer delaktiga i upprättandet av de pedagogiska 
planeringarna har varit svårt att komma tillrätta med. Vi har till stor del 
fokuserat på att göra eleverna medvetna om planeringarna och bryta ner den 
övergripande pedagogiska planeringen till korta lektionsplaneringar. Det gör att 
elevernas förståelse för planeringen ökar samtidigt som man lättare kan se 
kopplingen till skriftliga omdömen. 

 Skola och hem 
Vi har använt oss av Skolverkets IUP-mall vilket varit en klar förbättring.  
Diskussioner har skett mellan arbetslagen om hur man kontinuerligt skriver de 
skriftliga omdömena. I de lägre årskurserna omfattar varje område längre tid. 
med stigande ålder upprättas pedagogiska planeringar och skriftliga omdömen 
mer frekvent. 

 Övergång och samverkan 
Vi har under den gångna terminen kunnat konstatera att övergången till årskurs 
7 behöver start tidigare. Vi har under året haft ett långtgående samarbete med 
Stora Valla där de har deltagit i elevkonferenser och SIP-möten för att på ett 
tidigt stadium bilda sig en uppfattning om elevernas behov inför åk 7. Det är 
dock inget som finns fastställt i en överlämnande plan. 

Övergången till årskurs 4 är för tidigt att säga något om än. Dock planeras för 
en uppföljande överlämnande konferens, när klassens nya lärare bekantat sig 
lite med eleverna. 

 Skola och omvärld 
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Vi behöver fortsätta med att uppdatera oss på SYV-planen. på grund av att det 
inte funnits någon SYV kontinuerligt i kommunen under läsåret, så har arbetet 
haltat ytterligare. 

 Bedömning och betyg 
Sambedömningen har fungerat bra och en framgångsfaktor är att ha med en 
och samma bedömare vid de muntliga provens genomförande. Det skulle 
behövas ytterligare en dag för samrättning i svenska åk 6. Det märks tydligt att 
rättningsarbetet får bättre kvalité och går snabbare när rättningsgrupperna får 
ökad rutin. 

. 
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3 Året i verksamheten  
 Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 

Genomgående över detta år har skrivandet av pedagogiska planeringar i de olika 
ämnena ökat och lagts ut på edWise. Till dessa har också skriftliga omdömen 
skrivits kontinuerligt.  

Under året har vi haft organiserade rastaktiviteter både från skolans 
fritidspersonal samt Möckelngymnasiet. Detta ger ett fortsatt bra klimat på 
rasterna bland eleverna.  

Arbetet i åldersblandade grupper vid våra temadagar under året har fungerat 
bra. Möjligheten att välja alternativa aktiviter anpassade till elevers förmåga och 
förutsättningar har ökat och visar sig vara en framgångsfaktor vad gäller ökad 
tillgänglighet på skolan.  

Fler vårdnadshavare använder edWise för att ta del av information. Vi som 
pedagoger har också blivit bättre på att lägga ut information i våra olika rum. 
För att vårdnadshavare ska gå in på edWise krävs att vi i skolan har intressant 
information att lämna och att vi lämnar den frekvent. 

Alla besök till kyrkan, biblioteket, reningsverket, Kronhallen och teatrar med 
mera är uppskattade och givande inslag i vår verksamhet. Det är dock viktigt att 
vi har ett tydligt syfte med varför vi gör de olika aktiviteterna och att vi 
utvärderar om vi nått målet med aktivitet.. 

 Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel 
Skapande skolas syfte är att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet är att 
genom ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och 
konstnärliga uttryck i skolans arbete. Ansökan från Kulturrådet har haft som 
huvudinriktning att erbjuda eleverna en variation av kulturella upplevelser med 
stigande ålder och mognad. Projektet som riktar sig till samtliga våra årskurser 
på skolan har i år medför att vi kunnat genomföra författarbesök, 
teaterupplevelser samt studiebesök vid Alfred Nobels Björkborn.  

På Parkskolan har vi två lärare med försteläraruppdrag. Uppdragen har haft två 
olika inriktningar ”NO-undervisning” samt ”inkludering”. Totalt i kommunen 
innehar tolv lärare uppdraget som förstelärare. Förutom ovan angivna uppdrag 
har bland annat ”internationalisering” samt ”svenska” ingått. I samtliga uppdrag 
finns olika skolor samt stadier representerade. Försteläraruppdraget omfattar 
hela kommunen och avstämningar har genomförts med samtliga förstelärare. 
Utifrån rapportering, måluppfyllelse samt kommunens framtida behov har nya 
och gamla uppdrag formulerats för läsåret 2018-19. 

Med statliga med ”För en jämlik skola” projektanställdes tre socialpedagoger i 
kommunen, varav en placerades på parkskolan. I begäran om utbetalning av 
statsbidraget från Skolverket har kommunen tryckt på pedagogernas behov av 
möjligheten att fokusera på undervisning och sitt uppdrag att ge eleverna 
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ledning och stimulans i sitt lärande och personliga utveckling. Elevernas 
möjlighet till trygghet och studiero skulle öka med en socialpedagog på skolan 
som arbetar tillsammans med pedagogerna och elevhälsan, i ett team omkring 
eleven och vårdnadshavare. Socialpedagogen ska kunna vara en länk mellan 
skola och hem, in den ibland tuffa roll föräldraskapet innebär. 

Parkskolans socialpedagog slutade sin tjänst i slutet på april efter att ha fått en 
fast anställning i en annan verksamhet. Inför höstterminen gör vi nu ett nytt 
ansökningsförfarande och då med en tillsvidareanställning. 

Lågstadiesatsningen har inneburit att vi på Parkskolan kunnat anställa 
resurspedagoger till våra elever, som i sina åtgärdsprogram har beskrivet hur det 
skulle kunna öka måluppfyllelsen för dessa elever. För åk 1-3 på Parkskolan har 
det inneburit en utökning av tjänster med ca 1,5  i snitt under innevarande läsår  
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4 Systematiskt kvalitetsarbete 
 Systematiskt kvalitetsarbete på Parkskolan F – åk 6, 

skola/fritidshem samt särskolans verksamheter 
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. 

Eleverna har varit delaktiga i skolans utvecklingsarbete genom klassråd, elevråd 
och matråd. Dessutom har representanter från elevrådet deltagit vid skyddsrond 
/städrond.  

Föräldrarna är representerade via föräldraråd där varje klass har haft 
representanter under året. Föräldramöten genomförs två gånger per läsår likaså 
utvecklingssamtal. Föräldrarna har även haft möjlighet att besvara den årliga 
återkommande enkäten i åk 2 och 5. 
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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 2015/2016 2017/2018 
Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 
Utvisning ur undervisningslokal          
Kvarsittning          
Utredning     1 1    
Skriftlig varning     1 1    
Tillfällig omplacering          
Tillfällig placering vid annan 
skolenhet 

         

Omhändertagande av föremål  1 1  1 1  1 1 
 

Det finns stora svårigheter att använda sig av den disciplinära åtgärden 
”utvisning ur klassrummet” i de lägre årskurserna på grund av att det inte finns 
personal tillgänglig som kan överta ansvaret för den ”utvisade”. För de mindre 
barnen är inte heller ”skriftlig varning” eller ”tillfälliga omplaceringar” effektivt 
att använda sig av. Elever som hamnar i den typen av situationer som det skulle 
vara aktuellt med till exempel ”skriftlig varning” förstår inte alltid konsekvensen 
bakom sitt handlande, då det finns bakomliggande faktorer som utgör 
svårigheter. 

Omhändertagande av föremål har förekommit vid ett tillfälle. Eleven hamnade i 
ett tillstånd av affekt, hade ett föremål med sig hemifrån, som omhändertogs av 
personal. En bra samverkan mellan pedagoger och skolledning hölls i ärendet. 
Händelsen anmäldes till AMV, som efter utredning bedömde att ”er utredning 
och era åtgärder/åtgärdsplaner inte ger anledning till några ytterligare 
tillsynsinsatser från vår sida. Vi har därför avslutat ärendet”. 

 Kränkande behandling 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Antal åtgärder mot  
kränkande behandling 

F P To F P To F P To 

År F-6   68   51   41 
 

Likabehandlingsteamet på skolan träffas regelbundet varje vecka och bedriver 
ett aktivt arbete för att förebygga kränkningar och främja ett gott klimat på 
skolan. Teamet består av representanter från alla de verksamhetsområden som 
finns på skolan vilket ses som en stor fördel. Varje vecka diskuteras aktuella 
ärenden och eventuella åtgärder som skall sättas in 

Under läsåret 2017-2018 har Parkskolan haft 41 stycken anmälda 
kränkningsärenden fördelade med 25 ärenden under höstterminen och 16 
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under vårterminen. Detta är en nedgång i antalet ärenden från förra läsårets 51 
anmälda ärenden. 

I 60 % av fallen har den som utsatts för kränkningen varit en pojke och i 40 % 
av fallen en flicka.  

Av alla ärenden under året så finns endast ett ärende där den som står som 
utsättare av kränkningen är en flicka och i återstående fallen är det pojkar som 
står som utsättare.  

Av läsårets ärenden så återkommer 3 elever som utsätter andra elever för 
kränkningar i sammanlagt 23 ärenden. Varav en pojke är utsättare i sammanlagt 
12 enskilda ärenden.  

Det är framförallt ärenden med fysiskt tillvägagångssätt och verbalt 
tillvägagångssätt som figurerat under läsåret. 

De flesta av ärendena har skett ute på skolgården under rast och lek.  

Åtgärder och insatser: 

• Samtal med inblandade elever. Samtalen har mentorer, 
likabehandlingsteamet eller rektor hållit i de flesta förkommande fall. 
Antalet samtal har varierat beroende på ärende.  

• EHT har blivit inkopplade i merparten av alla ärenden på något vis. Andra 
insatser som varit förekommande är SIP-möten, kontakt med BUV eller 
skolpsykolog, åtgärdsprogram, extra anpassningar eller utökning av 
vuxenstöd runt eleven under skoldagen.. 

 

 Elevenkät för åk 2 och åk 5  

Trygghet:  
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Jag känner mig trygg i skolan 3,59 3,17 

Jag vet vem jag ska prata med om jag inte känner mig 
trygg i skolan, illa behandlad, utsatt eller trakasserad 

3,91 3,17 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 3,19 3,44 

I min skola finns det lärare som jag är rädd för 3,32 3,56 

Grundläggande värden:  
  

  

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter 3,95 2,81 

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen 3,86 2,46 

Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar 3,91 3,07 

I min skola respekterar elever och lärare varandra 3,00 2,39 
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Ordningsregler:  
  

  

I min skola följer eleverna de trivsel- och ordningsregler 
som finns 

2,65 2,59 

Mina lärare ser till att trivsel- och ordningsreglerna på 
skolans följs 

3,91 2,72 

 

5.3.1 Analys av elevenkät  
I elevenkäterna för åk 2 och 5 så ser vi överlag att eleverna i åk 2 känner sig 
tryggare i skolan samtidigt som tryggheten för eleverna i åk 5 har minskat. 
Enkäten visar i båda årskurserna att det finns elever som är rädda för både 
andra elever och lärare.  

Vi ser att eleverna saknar ord och begrepp för värdegrund och mänskliga 
rättigheter. Detta för att vi tror att eleverna inte förstått frågorna som varit i 
enkäten för år fem, enkäten visar att genomsnittet har sjunkit i årskurs 5. 
Enkäten visar att ordningsreglerna på skolan efterföljs och att eleverna känner 
till dessa. Det vi måste fortsätta arbeta med är att hjälpa utåtagerande elever att 
hitta strategier men också för de elever som är rädda så att de hittar sätt att 
förhålla sig till och veta vad de ska göra i dessa sammanhang. Vi behöver också 
jobba med grupperna i sin helhet så att inte eleverna själva uppmuntrar de som 
är utåtagerande t ex genom att skratta eller mana på. 

 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 bland personal elev och 

vårdnadshavare 

• All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans 
värdegrund utifrån ett perspektiv för ökad tillgänglighet. 

• Förväntansdokument delas ut i samband med föräldramöte. 

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

• Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 

• Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2 ggr/läsår där skolans 
samordnare och rektor deltar. Rektor sammankallar. 
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• 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. Terminsplaneringa för varje 
årskurs samt lektionsförslag ska finnas i vikariepärmen.  

• Utveckla vårt arbete med bildstöd, som bör vara gemensamt för hela 
skolan, och tecken som stöd. 

• Före APT behandlas likabehandlingsfrågor, enligt fastställd dagordning, 
under ca 30 minuter. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Likabehandlingsplanen är förankrad inom personalen och den är presenterad 
för eleverna och föräldrarna. Det främjande arbetet har fortsatt genom våra 4 
tillsammans-dagar, samt genom våra rastaktiviteter. Dessa främjande aktiviteter 
gör att vi sett en ökad trygghet hos eleverna och en ökad gemenskap genom att 
eleverna över årskursgränserna leker med varandra på raster även efter själva 
tillsammansdagen samt att de yngre eleverna gärna söker upp de äldre för att 
leka tillsammans. Vi har också sett att även i matsalen är det betydligt lugnare än 
andra dagar. Dessa tillsammansdagar bryter invanda roller och mönster. 
Tillsammansdagarna ger också förutsättningar för alla skolformer att delta och 
detta upplevs mycket positivt. Årets sjätteklassare har tagit till sig sin uppgift 
som gruppledare på ett mycket bra sätt och haft överlag en positiv inställning 
till dessa dagar. Efter våra tillsammansdagar och klasserna utvärderat dessa 
dagar och på så sätt ser vi att eleverna överlag uppskattar dessa dagar. Vi har 
också haft fler elever som har stora svårigheter att delta vid schemabrytande 
aktiviteter, där har vi börjat att få en rutin hur vi ska tänka kring dessa elever.  

Det är viktigt att vikariepärmen uppdateras kontinuerligt inför varje läsår och 
att det där finns terminsplanering för varje ämne man undervisar i om det 
eventuellt blir någon långtidssjukskrivning. Vi har genomtänkta strategier som 
vi använder för att stötta upp för varandra vid sjukdom/ledighet så vikarie 
slipper vara själv i elevgrupp. 

I arbetslag 1-3 tar vi sällan in vikarier och arbetar istället ihop med 
resurspersonal som finns knutna till klasserna. Inom arbetslag 4-6  arbetar vi 
mer ämnesvis i de olika klasserna och det fungerar bättre och bättre då vi är 
flexibla och täcker upp för varandra så inte en vikarie ska behöva vara själv med 
en klass.  

Klass 1, 2 och 3 arbetar med bildstöd. Detta kan bli bättre för hela skolan 
genom att ha gemensamma bilder för alla verksamheter. Eleverna känner då 
igen bilderna hela sin skolgång.  

Under höst och vårtermin har vi haft veckans uppdrag som kommer från 
likabehandlingsteamet, detta har varit bra för eleverna då de får tänka till och vi 
får till bra diskussioner med alla klasser om enkla vardagliga situationer. 
Uppdragen under vårterminen har elevrådet tagit fram tillsammans. Under 
december månad fick vi en kalender från organisationen ”Friend” som alla 
klasser arbetade med ett litet uppdrag varje dag. När vi arbetar med dessa 
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uppdrag är det viktigt att vi pedagoger även tänker på detta och föregår med 
gott exempel. Vi har även arbetat med ”DATE” i klasserna. Utvärderingen av 
detta material varierar mellan klasserna då alla jobbat med olika delar vid olika 
tillfällen under läsåret.  

Under lunchrasten har eleverna på skolan många aktiviteter att välja på då det 
arrangeras rastaktiviteter av personal på skolan. Vi får även hjälp av 
gymnasieelever vissa perioder under läsåret som arrangerar olika aktiviteter. 
Detta är mycket bra för många elever som har svårt att aktivera sig själva under 
rasterna. Det resulterar även i att det är lugnare och mindre konflikter på 
rasterna.  

Vi tycker att det är väldigt bra med tvålärarsystemet då man aldrig är ensam 
under lektionerna. En pedagog kan lösa konflikter medan den andra kan börja 
med lektionen. Då missar inte alla elever undervisningstid. Pedagogerna kan 
dela upp ämnesansvaret mellan varandra för att underlätta arbetsbelastningen. 
Är en pedagog borta så vet den andra vad klassen gör, vikarien behöver inte 
vara ensam, och kan fortsätta undervisningen efter planering. Det skapar även 
en trygghet för vikarien men framför allt för eleverna. Det är väldigt skönt att 
bolla idéer samt bedöma uppgifter tillsammans för att få en sambedömning. 
Det blir som en extra kvalitets försäkring för att vara säker på att eleven får rätt 
betyg.  

Det vi kan förbättra med tvålärarsystemet är att vi behöver kommunicera mer 
mellan mentorerna samt genom arbetslaget. Vi tycker även att det inte finns 
någon tid för samplanering i årskurs 3-6 då vi springer om varandra och har 
lektioner i olika klasser under hela dagarna. Med mer tid till planering skulle vi 
enklare kunna uppnå bättre lektioner och det skulle då kunna visa sig genom att 
vi har en ”teamundervisning” där vi kompletterar varandra i undervisningen.    

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Gemensamt bildstöd för alla verksamheter från t ex specialpedagog.  

• Terminsplaneringar i vikariepärm, fritids och svenska som andra språk. 
Återkoppling från fritids arbete med våra planeringar.  

• Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för elever som inte klarar 
schemabrytande aktiviteter.  

• Fortsätta skapa strategier för eleverna hur de ska hantera situationer som 
känns otrygga för att ännu flera elever ska känna trygghet.   
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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. 

 Åk 3 
Klassen består av 28 elever, 13 flickor och 15 pojkar. I gruppen finns flera 
elever i behov av allmänt eller riktat stöd. En elev har åtgärdsprogram, en elev 
utreds för ev behov av särskilt stöd och nio elever har extra anpassningar. Tre 
elever läser enligt svenska som andraspråk. 

Två elever har kommit nya till klassen, en i augusti och en i mars och en elev 
flyttade i februari. 

Under året har två mentorer jobbat i klassen. Vi har haft delat ämnes- och 
elevansvar och ett gemensamt mentoransvar för klassen som helhet. Vi har 
delat klassen i två grupper nästan alla matematik och lektioner i svenska hela 
läsåret. Detta har gjort att vi har haft mer tid för varje elev att individanpassa 
undervisningen, både med att stötta elever i behov av extra anpassningar och 
att ge elever som behöver mer utmanande uppgifter.  

Eftersom detta har fungerat bra och varit de lektioner som det varit bäst 
arbetsro, har vi även, under vårterminen, delat klassen på lektionerna i so och 
no. Det har fungerat bra och många fler elever har deltagit i diskussioner och 
varit mer aktiva på lektionerna när gruppen varit mindre. 

Två elever, som under sen vårtermin började i klassen har inte genomfört de 
Nationella proven här på Parkskolan. Uppgifter saknas från avlämnande skola. 

6.1.1 Nationella ämnesprov åk 3     
Nationellt prov (%) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Svenska 56 38 46 67 30 50 88 88 68 

Svenska som andra-
språk  

   0 0 0 50 50 50 

Matematik 44 36 39 8 25 17 58 71 65 

Kommentar: Resultatet påverkas av att man slår samman alla delprov. Fel på 
ett delprov ger stort genomslag i totalen.  

Svenska 

Delprov A. Elevernas förmåga att tala, samtala och lyssna. 
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En flicka (har SvA) nådde inte kravnivån. Övriga nådde kravnivån. 

Delprov B.  Läsförståelse. Tyst läsning av skönlitterär text. 18 frågor att svara 
på med fyra svarsalternativ.  

En flicka nådde inte kravnivån. En pojke och en flicka deltog inte (SvA-elever). 
Övriga nådde kravnivån. 

Delprov C.   Läsförståelse. Tyst läsning av faktatext. 18 frågor att svara på med 
fyra svarsalternativ. 

En pojke och en flicka nådde inte kravnivån. En pojke och en flicka (SvA-
elever) deltog inte. 

Delprov D  Elevernas läsförmåga, att kunna läsa med flyt. 

En flicka nådde inte kravnivån. En flicka och en pojke (SvA-elever) nådde inte 
heller kravnivån. 

Delprov E  Samtal om texten eleverna läste i delprov D. 

En pojke och en flicka (SvA-elever) nådde inte kravnivån. 

Delprov F  Skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning. 

Fyra pojkar och en flicka nådde inte kravnivån. En pojke och en flicka (SvA-
elever) deltog inte. 

Delprov G   Det bedömdes hur eleverna, i delprov F, hade klarat att skriva 
meningar med punkt och stor bokstav och om de stavat ett visst antal ord rätt. 

Två pojkar nådde inte kravnivån. En pojke och en flicka (SvA-elever) deltog 
inte. 

Delprov H   Skriva en faktatext där de skulle använda sig av ett visst antal 
ämnesspecifika ord (givna stödord). 

Samtliga klarade kravnivån. En pojke och en flicka (SvA-elever) deltog inte. 

 

Matematik 

Delprov A var ett muntligt delprov inom kunskapsområdet taluppfattning och 
tals användning. Det var 14 pojkar och 11 flickor som nått kravnivån. En flicka 
klarade inte kravnivån. 

Delprov B handlade om statistik, sannolikhet och kombinatorik. 11 flickor och 
13 pojkar nådde kravnivån och en flicka och en pojke nådde inte kravnivån. 

Delprov C handlade om förståelse för räknesätten. 10 flickor och 13 pojkar 
nådde kravnivån och två flickor och en pojke nådde inte kravnivån. 

Delprov D handlade om symmetri, massa och enkla problem. 12 flickor och 14 
pojkar nådde kravnivån. 

Delprov E handlade om enkla problem. 10 flickor och 14 pojkar nådde 
kravnivån och två flickor nådde inte kravnivån. 
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Delprov F1 handlade om skriftliga räknemetoder. 12 flickor och 14 pojkar 
nådde kravnivån. 

Delprov F2 handlade om skriftliga räknemetoder. 10 flickor och 13 pojkar 
nådde kravnivån och två flickor och en pojke nådde inte kravnivån. 

Delprov G1 handlade om uppdelning av tal i bråkform, uppskattning och enkla 
problem. 11 flickor och 12 pojkar klarade kravnivån och en flicka och två 
pojkar klarade inte kravnivån. 

Delprov G2 handlade om huvudräkning och likhetstecknets innebörd. 10 
flickor och 12 pojkar nådde kravnivån och två flickor och två pojkar nådde inte 
kravnivån. 

6.1.2 Måluppfyllelse åk 3 
Måluppfyllelse 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 F P To F P To F P To 
Svenska 100 % 78 % 74 % 63% 83% 73% 90 100 95 
Svenska som andraspråk   0 0  50 50 50 50 50 
Matematik 71% 89% 78% 67% 83 75 80 100 92 

 

Matematik 

De nationella proven i matematik gick som väntat efter vad eleverna har visat 
för kunskaper i undervisningen. De två flickorna som inte nådde kravnivån på 
de nationella proven och inte heller når målen i åk 3, har sedan åk 1 haft extra 
anpassningar i matematik. Det ska nu göras en kartläggning av dessa två. 

Två pojkar klarade de nationella proven med liten marginal. Den ena är orolig 
över lag och har mycket svårt att koncentrera sig. Extra anpassningar har 
upprättats, Den andra pojken är under utredning för särskilt stöd och har stor 
frånvaro. 

För att öka måluppfyllelsen är det viktigt att det är två lärare på 
matematiklektionerna och att det finns tillgång till lokaler, så att klassen kan 
delas i mindre grupper vid behov. 

Vi har delat klassen fyra av fem matematiklektioner i veckan. Detta har gjort att 
vi har haft mer tid för varje elev att individanpassa undervisningen, både med 
att stötta elever med behov av extra anpassningar och att ge elever som behöver 
mer utmanande uppgifter. Vid genomgångar och mattediskussioner kommer 
fler till tals i den mindre gruppen. 

Sju elever har extra anpassningar i matematik, så jämt fördelat som det går 
mellan könen. Två elever når inte upp till kunskapskraven i år 3. Anmälan om 
särskilt stöd har gjorts och en kartläggning ska göras. 

Måluppfyllelse svenska och SvA 

De två barn (en flicka och en pojke) som har SvA och inte når målen för år 3 
har varit kort tid i Sverige. Den ena eleven har även hög skolfrånvaro. I de 
nationella proven gjorde flickan delprov A, D och E. Hon nådde inte 
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kravnivåerna. Pojken gjorde delprov D och E. Han nådde inte heller 
kravnivåerna. 

En ficka når inte målen för år 3. Detta beror till största delen på läsningen. Hon 
har inte tillräckligt flyt, missar ändelser och läser fel ibland. I de nationella 
proven nådde hon inte kravnivån i delprov B och D. Hon har extra 
anpassningar och det ska nu göras en kartläggning för ansökan om särskilt stöd. 

Sex barn nådde inte kravnivån i samtliga delprov i de nationella proven. Detta 
kan bero på t.ex. dagsform, nervositet, missförstånd etc. De har dock visat 
under lektionstid att de har klarat vad de missade i proven. De nationella 
proven har också visat det motsatta. Några elever har kunnat visa kunskaper 
som de inte lika tydligt har visat under vanliga lektioner. 

För att öka måluppfyllelsen är det viktigt med två behöriga mentorer i klassen 
och att lokalbehovet är tillgodosett, så att klassen kan delas så ofta som möjligt. 

Två elever i klassen når inte kunskapskraven i SvA vilket beror på att de varit 
kort tid i Sverige. Stor betydelse för att nå kunskapskraven är att eleven har en 
hög skolnärvaro vilket man kan se för en av eleverna att det brister. 

En elev når inte kunskapskraven i svenska, eleven har extra anpassningar med 
stöd i sitt lärande. 

Under läsåret har undervisningen handlat mycket om läsning och lässtrategier, 
stavning, stavningsregler, språklära och grammatik. Vi har skrivtränat mycket, 
på slutet en hel del på dator. Huvuddelen av svensklektionerna har vi haft 
möjlighet att dela klassen vilket naturligtvis har varit en fördel. Ändå har det 
ibland varit svårt att räcka till tillräckligt mycket för alla. 

SO/NO/teknik 

Två elever som läser enligt SvA når inte målen på grund av bristande 
språkkunskaper. De har haft studiehandledning en lektion i veckan i dessa 
ämnen men det har inte varit tillräckligt. 

Övriga elever når målen. Detta tror vi beror på att vi har lagt upp 
undervisningen så att elevernas möjlighet till måluppfyllelse inte är beroende av 
deras varierade läs och skrivförmåga. 

Det har också varit mycket positivt med att vi har delat klassen i dessa ämnen 
under vårterminen. Fler elever har deltagit i diskussioner när grupperna varit 
mindre. 

Engelska 

En elev når inte kunskapsmålen. Eleven har gått i klassen under  cirka ett läsår 
och skolfrånvaron har varit relativt hög.  Läser svenska som andraspråk. 

Genom undervisningen i engelska har eleverna fått bygga upp sina ordförråd 
med vanliga enkla grundläggande ord, tränat på att förstå när de hör talad 
engelska samt i tal använda sig av vardagsnära ord och fraser. Vi har använt 
läromedlet Champ. 
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Under höstterminen har en elev haft enskild engelska då elevens kunskaper i 
ämnet är mycket goda. Eleven har arbetat med för eleven utmanande uppgifter. 
Under vårterminen har tre elever till arbetat med anpassade uppgifter i den 
gruppen. En elev som också har mycket goda kunskaper och två elever, som 
behöver få sin undervisning i ett mindre sammanhang anpassade utifrån sina 
förmågor och förutsättningar.  En av mentorerna har varit med hela tiden sen 
de blev fyra elever i gruppen. 

Musik 

Av 26 st elever når en elev inte alla målen. 

Eleven som inte når alla målen saknar de språkliga förkunskaper i svenska som 
behövs för att fullt ut kunna delta i samtal om musik i kunskapsområdet 
"Använda ord och begrepp, som behövs för att kunna skriva och samtala om 
musik".  

Vi har varit två lärare och periodvis har det även funnits en klassresurs med i 
klassen. På grund av tvålärarsystemet och den periodvisa klassresursen har vi 
kunnat  ge de elever som har varit i behov av extra stöd som till exempel hjälp 
med läsning eller att eleven har behövt stöd och motivation att delta i lektionen. 
Det är en stor anledning till att så stor andel av eleverna når målen i musik. 

Jag ser fortsättningsvis ett stort behov av att vara minst två lärare och 
klassresurs för att behålla det här resultatet. Det är många elever i klassen som 
är i behov av extra stöd som till exempel läs och skriv hjälp, mer 
individanpassad material eller undervisning i mindre grupp för att under 
kommande årskurser klara av att nå ”Grundläggande kunskap/förmåga”. 

Idrott och hälsa 

Det är 26 elever i klassen vid läsårets slut, det är 18 elever som inte når målet i 
idrott och hälsa. De når inte målet i simning.  8 av eleverna når målen förövrigt. 
Två elever har även varit på gränsen att inte nå målen, då de har haft lågt 
deltagande och inte alltid ville delta på vissa aktiviteter. Deras närvaro och 
deltagande ökade under VT18 och om det inte vore för simningen skulle alla 
elever i klassen haft godtagbara kunskaper i ämnet. 18 elever som inte når 
målen så är jämt fördelade mellan könen. 

Eleverna har inte haft möjlighet att få simundervisning under tidigare skolår, då 
Degerfors saknar badhus och det finns begränsat med tider i Karlskoga badhus. 
De har endast haft möjlighet att simma vid fyra tillfällen under trean. Detta 
påverkar i hög grad måluppfyllelsen i ämnet idrott och hälsa, då de har sämre 
förutsättningar att träna simning under undervisningstid. 

Eleverna förbereds på vad som ska göras. Två elever har under året fått 
genomgång av aktiviteter med regler och bildstöd innan lektionerna, för att vara 
förberedda på vad som ska hända på lektionerna. Vi har arbetat mycket med att 
få en bra struktur och lugn, särskilt runt starten och avslut, samt vid 
aktivitetsbyte. Under delar av vårterminen hade eleverna bestämda platser i 
ringen som vi alltid samlades med, för att göra det lättare att fokusera och 
kunna koncentrera sig på lektionen. 
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Det är två personal med på lektionerna, varav en har behörighet och är ansvarig 
för undervisningen. Inför vårterminen blev det personalbyte på en av tjänsterna 
på grund av uppsägning på egen begäran för tjänst i annan kommun. Ansvarig 
pedagog arbetade inte 100 % under Ht17 och var bara på plats en av de två 
idrottslektionerna under perioden mellan höstlov och jullov, med vikarie som 
täckte den lektion i veckan då pedagog var tjänstledig. Personalmässigt har Vt18 
varit stabilare med samma personal båda lektionstillfällena. Detta påverkar 
eleverna och ger bättre möjlighet att skapa fasta rutiner i undervisningen och en 
tryggare grupp. 

Det är fler killar som har svårt med koncentrationen och att hålla fokus på det 
som ska göras. Klassen har periodvis varit svår att motivera, men det har skett 
en positiv utveckling under senare delen av läsåret och gruppen som helhet har 
blivit tryggare och börjar ha lättare att hålla fokus. Det är viktigt med rutiner 
och att inte släppa på regler eller ordning, de måste veta vad som förväntas av 
dem och få mycket positiv förstärkning. 

Slöjd 

År 3, alla elever godkända. 

Det var med en resursperson riktad till en elev, resurspersonen slutade när 
eleven slutade. Den hade behövt vara kvar då fler elever har svårt med fokus 
och koncentration. 

Varför ser det ut som det gör? 

En grupp som tycker slöjd är roligt men det finns några elever som skulle 
behöva en resursperson då de inte orkar hela lektionen. 

Hur gör vi för att förbättra resultaten? 

Ha en resursperson så vi kan fokusera på att undervisa. Då kan vi behålla de 
goda resultaten. 

Använder vi våra resurser på bästa sätt? 

Vet ej. 

Finns skillnader mellan pojkar och flickors resultat?  

Nej, inte i år. Men det är fler pojkar med svårigheter än flickor så det är möjligt 
att det blir skillnad i framtiden. 
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 Åk 6 
Klassen består av 26 elever, 17 pojkar och 9 flickor. I klassen fanns det under 
höstterminen två stycken mentorer, men under vårterminen har det bara varit 
en mentor som jobbat tillsammans med två stycken resurspersoner. 

I klassen finns flera elever med olika svårigheter och som behöver särskilt stöd. 
En elev har också sedan v.41 haft undervisning i särskild undervisningsgrupp. 

6.2.1 Nationella ämnesprov åk 6 
Måluppfyllelse 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Nationellt prov (%) F P To F P To F P To 
Svenska 100 69 88 80 82 81 100 88 92 
Svenska som andraspråk        100 100 
Matematik 85 57 74 58 44 50 100 67 77 
Engelska 85 71 79 83 89 87 75 89 85 
Biologi          
Fysik          
Kemi          
Geografi          
Historia          
Religion          
Samhällskunskap          

 

6.2.2 Måluppfyllelse åk 6  
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Måluppfyllelse (%) F P To F P To F P T 

Bild 100 100 100 75 89 83 100 78 85 
Engelska 85 86 85 67 78 73 88 78 81 
Hem- och konsumentkunskap 100 100 100 83 100 93 100 100 100 
Idrott och hälsa 90 93 91 67 94 80 100 61 73 
Matematik 85 79 82 75 61 67 100 67 77 
Modersmål  100 100 100 100 100  100 100 
Musik 100 100 100 83 94 90 100 89 92 
Naturorienterande ämnen          
     Biologi 95 86 91 75 61 67 100 83 88 
     Fysik 95 86 91 67 56 60 100 83 88 
     Kemi  95 86 91 67 50 57 100 89 92 

Samhällsorienterande ämnen          
     Geografi 100 93 97 67 78 73 100 72 81 
     Historia 95 93 94 67 72 70 100 83 88 
     Religionskunskap 95 93 94 75 72 73 100 83 88 
     Samhällskunskap  95 86 91 75 72 73 100 78 85 
Slöjd  100 93 97 83 94 90 100 72 81 
Svenska 100 77 91 80 91 86 100 88 92 
Svenska som andraspråk 0 0 0 0 43 38  100 100 
Teknik  95 93 94 58 44 50 100 83 88 

 

Bild 
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2 elever når inte målen för år 6. Av de två eleverna så har den ene inte velat 
genomföra alla uppgifter vi gjort. Ingen av de två eleverna har klarat av 
analysdelen, d.v.s. när de ska analysera bilder från olika kulturer och olika tider. 

I jämförelse pojkar och flickor så är det fler pojkar som har fått betyget D eller 
lägre. Knappt hälften (11) av eleverna har fått betyget C eller högre. Där finns 
både pojkar och flickor representerade. Av de elever som har fått de högre 
betygen så finns det annan vilja att visa vad man kan prestera och de väljer att 
lägga ner mer tid på det de gör. 

10 elever har höjt sitt betyg sedan höstterminen och två elever har sänkt sig till 
ett F. Resterande elever ligger kvar på samma nivå. Att flera elever höjde sitt 
betyg beror på att de tagit större ansvar för det de gjort och för att vi har 
arbetat med bildanalys. Där fick eleverna möjlighet att visa sin förmåga att 
analysera och resonera kring olika bilder.  

Engelska 

5 elever når inte målen för år 6. Av de 5 eleverna visade en av dem på de 
nationella proven att eleven kunde betydligt mer än vad vi trodde inom läsa, 
lyssna och prata. Men eleven klarade inte den skriftliga uppgiften och eftersom 
eleven inte deltagit i någon undervisning i engelska, eller i alla fall inte velat 
genomföra några uppgifter så finns det inget annat att bedöma där. Därför når 
eleven inte målen. 

2 av eleverna har arbetat med engelska på år 4 nivå, de har gjort framsteg under 
året men är långt ifrån att klara målen för år 6. 

En elev har läst engelska i en lite mindre grupp och använt ett material för år 5. 
Eleven har utvecklats framåt, men har en bit kvar för att nå kunskapskraven. 
Den sista eleven har läst tillsammans med klassen och visar att den klarar att 
uttrycka sig i skrift på engelska. Men eleven behöver mer träning i att läsa, 
lyssna och prata på engelska.  

I jämförelse pojkar och flickor så har 11 elever betyget D eller lägre. Det är till 
övervägande del pojkar som har fått de betygen. Det beror dels på att flera av 
dessa pojkar har stora svårigheter i skolan och då framförallt med språket i 
stort. Dessutom är de inte så studiemotiverade, utan nöjer sig med att ligga på 
en lägre nivå. 

6 elever har höjt sitt betyg från höstterminen, vilket beror på att de lagt ner 
mycket tid och energi på det arbete som de har genomfört. Generellt är 
flickorna mer studiemotiverade än pojkarna. Men när det gäller just engelskan 
kan man se att pojkarnas stora intresse för dataspel också har utvecklat deras 
förmåga att tala, lyssna och läsa på engelska. 

Idrott och hälsa 

6 pojkar når inte målen och kommer få ett F i åk 6 på grund av att de inte klarar 
simningen. Då eleverna endast erbjudits simträning 2-4 gånger per termin så är 
förutsättningarna dåliga för att träna upp simkunskaperna. Av dessa 6 elever så 
är det 2 stycken som inte deltagit i flera moment i undervisningen och därmed 
inte uppnått flera delar.  
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Det som varit bra från förra läsåret är att vi tog in mer teoretiska inslag samt 
rörelse till musik delen under höstterminen. Detta gjorde att eleverna har visat 
en jämn kunskapsnivå under hela läsåret.  

Matematik 

6 elever når inte målen i matematik. 4 av de eleverna har stora språkliga 
svårigheter, vilket gör hela matematiken svår. Speciellt när det kommer till 
problemlösning och att då kunna tolka och använda den fakta som finns. En av 
eleverna har under det gångna läsåret diagnostiserats med dyskalkyli, vilket gör 
att denna elev kommer att ha stora svårigheter med matematiken även 
framgent. Elevn kommer även fortsatt vara i behov av särskilt stöd för att 
utveckla sina sina förmågor och färdigheter optimalt. En elev har inte deltagit i 
klassrumsundervisningen utan har haft all sin undervisning i nära anslutning till 
klassrummet. Eleven har svårt att ta till sig av olika tips, idéer och metoder som 
skulle underlätta lärandet. Eleven har under året sällan velat visa vad eleven 
egentligen kan och valde att inte delta i de nationella proven trots att vi försökte 
förmedla att det är elevens möjlighet att visa vad eleven kan och vad eleven 
behöver träna mer på. 

En elev har lagt ner enormt mycket tid på matematiken både hemma och i 
skolan. Eleven är nu närmare att nå målen, men är fortfarande inte helt säker på 
hur man ställer upp och räknar med tal i division och multiplikation. Dessutom 
behöver eleven mer träning i hur man tar sig an problemlösningsuppgifter och 
hur man då väljer räknesätt. 

11 elever har betyget D eller lägre i matematik, alla pojkar.  Av dem är det de 6 
eleverna som fick F, tre elever fick betyget E och en elev fick betyget D. Av de 
4 eleverna med ett godkänt betyg så har en elev annat modersmål än svenska 
och har av språklig förståelse inte kommit så långt i sin utveckling än. Den 
eleven har haft studiestöd vid en mattelektion i veckan, men det har inte varit 
tillräckligt för att eleven ska nå en högre nivå. Vi ser dock att det finns en vilja 
och en potential att nå högre när språket lossnar. En elev är långsam, men har 
visat under sexan att eleven har utvecklat ett mattetänk och är säker på hur man 
löser uppgifter av olika slag. En av eleverna har under större delen av år 6 fått 
sin undervisning i särskild undervisningsgrupp.. Där har eleven kunnat landa i 
sig själv och börjat visa oss vad eleven kan. En elev har svårigheter i att uttrycka 
sig muntlig och ber därför inte så ofta om hjälp själv. När eleven har fått gå 
med i en lite mindre grupp så är eleven i alla fall tyst och det gör att det är svårt 
att hjälpa eleven så mycket som man skulle vilja, eftersom eleven visar ett så 
tydligt motstånd till att kommunicera och visa att elevn har förstått. En elev har 
trots stor skolfrånvaro på grund av medicinska orsaker ändå jobbat ikapp så 
mycket att eleven visar  på en godkänd nivå och till och med når betyget D. 

Av de 15 elever som når betyget C eller högre så är det en jämn fördelning 
mellan pojkar och flickor. Det finns två elever med betyget A och båda är 
flickor. Eleven visar upp ett mattetänk utöver det vanliga och angriper problem 
från olika infallsvinklar. Den andra eleven är helt enkelt bara en elev med 
teoretiska kunskaper utöver det vanliga. 
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Musik 

Sammanställning betyg: Streck- 1 st, F- 1 st, E-7 st, D-6 st, C- 9 st, B -2 st  

 - F E D C B 

Flickor  1 1  6 2 

Pojkar 1  6 6 3  

Totalt 1 1 7 6 9 2 

Eleven med streck har anpassad studiegång och deltar därför inte därför i 
musikundervisningen.   

Eleven med F får sin undervisning i särskild undervisningsgrupp, men har inte 
deltagit i musiklektionerna i nog stor utsträckning för att det ska finnas 
bedömningsunderlag. 

De tre eleverna med F från höstterminen har i dag E. Det är med hjälp av 
resurspersonal och tvålärarsystemet som vi har haft möjlighet att sätta in de 
insatser som krävts i form av, till exempel, extra stöttning i klassrummet, 
undervisning i mindre grupp eller kompletterande undervisning för att ge 
eleven möjlighet att ta igen de kunskapsområden eleven missat. 

Tvålärarsystemet och tillgången till resurspersonal har även resulterat i att vi har 
haft möjlighet att, under vårterminen, ge extra stöd till de elever som under 
höstterminen klarat kunskapskraven för betyget E men som låg i riskzonen att 
inte klara kunskapskraven för betyget E under vårterminen. 

No 

Biologi 

2 elever av 26 når inte målen i biologi. En elev har anpassad studiegång och 
läser inte ämnet. Av de två elever som inte når målen i biologi så har den ena 
eleven mycket stora språkliga svårigheter och klarar inte av att ta till sig av 
undervisningen vare sig i helklass eller i mindre grupp. Den andra eleven har 
också svårigheter och tycker att allt som handlar om människan är otäckt och 
har därför vägrat att läsa och lära sig om det.  

17 av eleverna har betyget D eller lägre och där är det övervägande del pojkar. 
Flera av dessa elever har på något sätt valt att bara prestera så mycket som krävs 
för att bli godkänd. De väljer den enkla vägen och breder inte ut och fördjupar 
sina svar, trots att flera av dem har förmågan att göra det. 

Betygen C och uppåt överrepresenteras av flickor och i den här klassen är det 
flertalet av dem som hela tiden vill ligga i framkant och verkligen visa vad de 
kan. Men även några av pojkarna har kommit på att det inte är så svårt att ge 
lite mer för att nå lite högre i betygsstegen. 

Fysik 

2 elever når inte målen i fysik. En av dem har inte riktigt klart för sig hur vi får 
dag och natt på jorden trots att vi samtalat om det vid ett flertal tillfällen under 
året. Den andra eleven har så stora språkliga svårigheter att eleven inte klarar av 
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att ta till sig undervisningen vare sig i klassrummet eller i liten grupp. En elev 
har anpassad studiegång och läser inte ämnet alls. 

15 av eleverna har betyget D eller lägre och det är övervägande del pojkar. Flera 
av dessa elever har på något sätt valt att bara prestera så mycket som krävs för 
att bli godkänd. De väljer den enkla vägen och breder inte ut och fördjupar sina 
svar, trots att flera av dem har förmågan att göra det. 

Betygen C och uppåt överrepresenteras av flickor och i den här klassen är det 
flertalet av dem som hela tiden vill ligga i framkant och verkligen visa vad de 
kan. Men även några av pojkarna har kommit på att det inte är så svårt att ge 
lite mer för att nå lite högre i betygsstegen. 

Kemi 

1 elev når inte målen i kemi. Denne elev har så stora språkliga svårigheter att 
eleven inte klarar av att ta till sig undervisningen vare sig i klassrummet eller i 
liten grupp. En elev har anpassad studiegång och läser inte ämnet alls. 

17 av eleverna har betyget D eller lägre och det är övervägande del pojkar. Flera 
av dessa elever har på något sätt valt att bara prestera så mycket som krävs för 
att bli godkänd. De väljer den enkla vägen och breder inte ut och fördjupar sina 
svar, trots att flera av dem har förmågan att göra det. 

Betygen C och uppåt överrepresenteras av flickor och i den här klassen är det 
flertalet av dem som hela tiden vill ligga i framkant och verkligen visa vad de 
kan. Men även några av pojkarna har kommit på att det inte är så svårt att ge 
lite mer för att nå lite högre i betygsstegen. 

Slöjd 

F 3st, E 8st, D 5st, C 7st, B 1st, anpassad studiegång 2st. 

Varför ser det ut som det gör? 

Många jobbar bra och tar åt sig av kunskaperna och är intresserade.  

Hur gör vi för att förbättra resultaten? 

Några få elever har inte varit motiverade. Vi har jobbat för att motivera dem 
med inte lyckats fullt ut. 

Använder vi våra resurser på bästa sätt? 

Ja, vi har haft med en resursperson som har följt en elev med särskilda behov, 
del av terminen.  

Finns skillnader mellan pojkar och flickors resultat?  

Ja, det är bara pojkar som är underkända. 

So 

Undervisningen i samtliga so ämnen är varierad då flera olika metoder används 
t ex film, genomgångar, läsa fakta, lyssna på fakta via Inläsningstjänst för de 
elever som behöver, bildstöd, många repetitioner av ord och begrepp, 
lärarledda diskussioner utifrån EPA-modellen. På lektionerna finns alltid två 
pedagoger och en resursperson. Detta används på så sätt att vi antingen delar in 
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eleverna i mindre grupper eller att en pedagog sitter enskilt med en elev eller att 
två pedagoger eller alla tre är i klassrummet och hjälper elever där, allt efter de 
behov som finns för dagen eller beroende på den uppgift som ska göras.  

Under läsåret är det 4 som fått betyget F i geografi, 3 elever i samhällskunskap 
samt 2 i historia och religion. Alla elever som inte når målen är pojkar. Av dessa 
är det en elev som har haft mycket stor frånvaro på grund av medicinska 
orsaker och har därför inte varit med i tillräckligt stor omfattning för att nå 
målen. Två elever har ej deltagit i tillräcklig utsträckning vid genomgångar eller 
vid arbete med uppgifter och bedömningar för att nå målen. En elev har ett 
begränsat ordförråd vilket gjorde det svårt att förstå alla nya ord och begrepp 
trots bildstöd och muntliga prov. I övrigt har eleverna i klassen gått från en 
grundläggande nivå både i kunskaper och förmågor i år 5 till att hälften av 
eleverna når betyget C eller högre i samtliga so-ämnen. 

Svenska  

2 elever når ej målen i svenska och har fått ett F i betyg. Eleverna har varit på 
plats i skolan men har inte varit med på genomgångar samt arbetstillfällen i 
ämnet.  

I jämförelsen flickor och pojkar så når flickorna överlag de högre betygen, det 
kan bero på att flickorna är mer noggranna och inte har lika bråttom att bli 
färdiga med uppgifter vid vissa moment. 

Omdömen och betyg följer varandra bra i svenska. Några elever har gått från F 
till E under vårterminen.  

Något att förbättra är att skriva berättande texter då många elever har svårt för 
just det.  

Svenska som andra språk 

I klassen har det varit 2 elever som läst svenska som andra språk. Eleverna når 
kunskapskravet E. Eleverna har jobbat i klass men även i mindre grupp med 
mycket förförståelse, läsförståelse och ord och begrepp.  

Teknik 

2 elever når inte målen i teknik. 

En av eleven har så stora språkliga svårigheter att eleven inte klarar av att ta till 
sig undervisningen vare sig i klassrummet eller i liten grupp. Den andra eleven 
har både språkliga svårigheter och svårigheter med att hålla koncentrationen, 
vilket gjort att eleven inte klarat av att genomföra konstruktionsarbeten som 
kräver uthållighet eller att vare sig muntligt eller skriftigt förklara hur hållbara 
konstruktioner tillverkas och med hjälp av vilka former. En elev har anpassad 
studiegång och läser inte ämnet alls. 

14 elever har betyget D eller lägre och det är övervägande del pojkar. Precis 
som i NO-ämnena är det oftare så att pojkarna väljer en mer bekväm väg, att de 
inte visar ett lika stort intresse för att visa sina kunskaper på en högre nivå.  
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Av de 10 elever som når betyget C eller högre så är fördelningen jämn mellan 
fickor (6) och pojkar (4). Jag tror att det är som i de flesta av skolans ämnen att 
flickor är mer motiverade av att visa vad de kan och vill nå de högre 
betygsnivåerna. Det är viktigare för dem i den här åldern att prestera bra i 
skolan än vad pojkarna tycker. En av eleverna som har fått betyget A har gått i 
särskild undervisningsgrupp. Åtgärden är en form av särskilt stöd och har varit 
en positiv insats för eleven som äntligen visar en vilja att visa oss vilka förmågor 
eleven har vilka enorma mängder kunskap som eleven suttit inne med hela 
tiden. 

 

6.2.3 Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse 
för åk 6 

Analys engelska  

Muntliga prov 

2 elever deltog inte i proven efter beslut taget tillsammans med rektor, pedagog 
och föräldrar. En samlad bedömning av elevernas kunskapsnivå låg till grund 
för beslutet. 

De muntliga proven genomfördes under v. 48.  Det var det andra av de 
nationella proven som de genomförde och var då ganska varma i kläderna och 
den mesta av nervositeten inför den ovana provsituationen hade lagt sig.  

Läs-, skriv- och hörförståelse 

4 av de 24 elever som deltog nådde inte målen på den muntliga delen. 2 av dem 
har läst engelska i en mindre grupp och på en annan nivå. Vid provtillfället hade 
de inte riktigt nått så långt i sin kunskapsutveckling så att de hade möjlighet att 
klara uppgiften just då. En av eleverna har svårigheter i att prata inför andra och 
det faktum att en av bedömarna var en för dem okänd person gjorde att hen 
låste sig. Den fjärde eleven har språkliga svårigheter och har därför svårt att 
uttrycka sig muntligt. 

12 av 24 elever presterade på en nivå likvärdig med innevarande terminsbetyg 
eller högre. Jag är övertygad om att den pressade situation som detta är gör att 
eleverna presterar på en lägre nivå än normalt. Det blir en konstig situation när 
man under flera timmar ska prestera på topp utan att stressa upp sig. 

12 elever har fått ett högre betyg än vad nationella proven visade, detta med 
anledning av att de under läsåret visat att de ligger på en högre nivå än vad de 
presterade på proven. 

2 elever har fått ett icke godkänt betyg trots att de varit godkända på nationella 
proven. Detta för att om man tittar på sammanställningen så är den ena inte 
godkänd i vare sig den muntliga delen eller läs- och hörförståelse. Den andra 
eleven klarade inte den skriftliga delen och har under läsåret inte velat skriva 
någonting på engelska, därför kunde eleven inte få ett godkänt betyg.  

Svenska och svenska som andraspråk  

Muntliga prov 
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De muntliga proven gick bra överlag. Många elever var nervösa och oroliga vid 
redovisningen.  

Alla elever utom en klarade ett godkänt eller högre resultat på delprovet. 

Skriftliga proven 

De skriftliga proven gick bra. Alla utom 2 elever genomförde proven. Det som 
märktes var att den svåraste delen var att skriva berättande text. Eleverna som 
läser svenska som andraspråk tyckte det var svårt med läsförståelsen då det var 
komplicerade texter.  

I jämförelsen mellan de nationella provbetygen och betyget för år 6 så var det 
sämre betyg på de nationella proven. Eleverna har visat högre kunskaper på 
momenten när vi arbetat med dem under lektioner. Eleverna känner sig nog 
säkrare med momenten i ett arbetsområde när vi arbetat med dom i 
klassrummet några veckor innan de får en slutuppgift.     

Matematik 

Muntliga prov 

3 elever deltog inte i proven efter beslut taget tillsammans med rektor, pedagog 
och föräldrar. En samlad bedömning av elevernas kunskapsnivå låg till grund 
för beslutet. 

De muntliga proven genomfördes under v. 48.  Det var det sista av de 
nationella proven som de genomförde och var då ganska varma i kläderna och 
den mesta av nervositeten inför den ovana provsituationen hade lagt sig.  

2 av de 23 elever som deltog nådde inte godkänd nivå. Provet handlade om att 
tolka och läsa av olika diagram och de allra flesta grupper hade bra samtal med 
varandra. I vissa grupper var nivån på eleverna lite ojämn och det gjorde det 
svårt för de högpresterande eleverna att nå en hög nivå då deras samtalspartner 
inte höll samma nivå, eller inte riktigt vågade prata. 

Skriftliga prov 

3 elever deltog inte i proven efter beslut taget tillsammans med rektor, pedagog 
och föräldrar. En samlad bedömning av elevernas kunskapsnivå låg till grund 
för beslutet. 

Endast 10 av de 23 eleverna presterade på en nivå lika med deras innevarande 
terminsbetyg eller högre. Det beror på att de blir stressade och nervösa över 
stundens allvar. Att de förväntas genomföra många uppgifter på en given tid. 
Stressen över att förväntas prestera just där och då gör att de lite tappar tron på 
sig själva och i vissa fall inte klarar av att lösa rutinuppgifter eller 
problemlösning som de under en vanlig mattelektion klarar av. 

Sammanfattningsvis så genomfördes de nationella proven på ett bra sätt så som 
vi pedagoger planerat. Vissa elever fick sitta enskilt för att de behöver skriv- 
och/eller läshjälp och för att kunna få extra genomgångar och mer lugn och ro. 



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
29(48) 

 

Kvalitetsrapport Parkskolan 1-6 

6.2.4 Ogiltig frånvaro 
 

 

 

 

Vi har fortfarande otydliga rutiner för rapportering och uppföljning av 
frånvaro. Den största delen av vår frånvaro är anmäld, men den kan ändå ha sin 
grund i ”att vara ogiltig”. Vår rutin för att öka skolnärvaro har implementerats, 
men vi behöver fortsätta arbete med att förankra modellen. Vi behöver se över 
vår frånvarorapportering i vår elevportal och få tydliga riktlinjer från elevhälsan 
hur vi ska rapportera och hur uppföljningen ska se ut. 

6.2.5 Åtgärdsprogram 
 

 

 

 

6.2.6 Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 
 

 

 

 

 

 

6.2.7 Anpassad studiegång 
 

 

 

 

6.2.8 Handledning på modersmål 

Ogiltig från-
varo 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6  5 5       

Åtgärdsprogram 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 8 17 25 6 17 23 3 15 18 

Särskild 
undervisning 
eller enskild 
undervisning 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 0 1 1 3 4 7 0 3 3 

Anpassad 
studiegång 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 2 2 4 2 4 6 1 5 6 

Handledning 
på moders-
mål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 4 3 7 2 9 11 7 5 12 
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6.2.9 ENHETENS MÅL 
Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i alla ämnen 

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

Studiehandledning på modersmål 

 

Hur når vi målen? 

Pedagogiska planeringar kopplade till Lgr-11 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 nivå. 

De elever som riskerar att ej uppnå målen ska få extra anpassningar och särskilt stöd utifrån 
rutinpärmens riktlinjer. 

Pedagogiska kartläggningen/utredningen ska omfatta skolans samtliga verksamheter inför 
upprättandet av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Terminsplaneringar delges fritidshemmen för att möjliggöra att fritidshemmen är ett komple-
ment och kompensatoriskt stöd i elevernas kunskapsutveckling. 

Analys av föregående termins resultat ska ligga till grund för undervisningen. 

Kompetensutveckling i form av läslyft samt fortsatt inkluderingsarbete för att möjliggöra en 
tillgänglig undervisning för alla elever. 

Elever som enligt beslut ska ha SvA, ska få all sin undervisning inom ämnet i enlighet med 
kursplanen för Svenska som andraspråk. Vid vissa tillfällen sker detta inom klassens ram. 

Studiehandledning ska ges en timme/vecka under elevens 4 första år i Sverige. 

6.2.10 Elevenkät 

Stimulans 
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

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

3,82 2,56 

Jag känner att jag lär mig viktiga saker i skolan 3,82 3,31 

Anpassning efter elevens behov/Utmaningar 
  

  

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag 
behöver det 

3,82 3,44 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att 
jag förstår 

3,86 3,50 

Jag känner att jag kan få svårare uppgifter om jag vill nå 
ett högre betyg 

3,36 2,88 
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 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi har arbetat utifrån extra anpassningar och åtgärdsprogram till exempel med 
anpassat material (förstorad text, bredare radavstånd), förenklade uppgifter och 
kompensatoriska hjälpmedel. Utifrån att skapa en tillgänglig lärmiljö, så har vi 
med i tanken att ”det som är bra för en, är bra för alla”. Det gör att till exempel 
bildstöd och strukturerade scheman är ett vanligt hjälpmedel i undervisningen. 
Trots detta når inte alla elever målen vilket man kan se i ovanstående 
kunskapsanalys. 

På grund av frånvaro har SvA- tjänsten kompletterats med en 50 % tjänst under 
i stort sett hela läsåret. Det har kompenserat till viss del för eleverna. Vi ser att 
eleverna har ett stort behov av att få undervisningen, likaväl som de behöver sin 
modersmålsundervisning. Risken för halvspråkighet är stor om undervisningen 
inte fungerar i dessa ämnen. Det är också viktigt att vi alla, oavsett ämne, tänker 
på att det är elever i klassrummet som läser enligt kursplanen för svenska som 
andraspråk. Förförståelse och begreppsordlistor behövs i alla ämnen. 

Det är viktigt att eleverna får studiehandledning. Utifrån förändringar på 
personalsidan har det skett förändringar under vårterminen, men vi kan 
konstatera med ökad ålder på eleverna och därmed ökad svårighetsgrad på 
undervisningen krävs det att studiehandledaren har mycket goda kunskaper i 
det svenska språket samt goda ämneskunskaper. 

Vi har under året arbetat med att utveckla samundervisningen som vårt 
tvålärarsystem ger möjlighet till. Två pedagoger i klassrummet ger möjlighet att 
strukturera och utveckla undervisningen. Det specialpedagogiska stödet i dessa 
diskussioner är viktiga.  

Vi kan inte ge våra elever rätt förutsättningar för att nå kunskapskraven i ”idrott 
och hälsa”. Eleverna har erbjudits ett fåtal lektioner och det beror på att vi inte 
har till gång till simhall i den utsträckning som behövs. Timplanen bygger på 
garanterad undervisningstid för våra elever. Om det skulle vara möjligt att 
erbjuda mer simundervisning, så skulle det innebära att något eller några andra 
ämnen får mindre tid och då flyttar man problemet till det ämnet, eleven får 
inte sin rättmätiga undervisningstid. Ett svårt problem, som kanske lösningen 
ligger i att Degerfors satsar på en egen simhall.. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Fortsatt utveckling av samundervisning med två pedagoger i klassrummet. 

• Utveckla arbetet med att tillgänglighetsanpassa vår lärmiljö, med till 
exempel enhetligt bildstöd 
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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 
deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ 
till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över ut-
bildningen. 

 Elevenkät för åk 2 och åk 5 

Information om skolarbetet 
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 3,58 3,33 

Tillit till elevens förmåga   

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla 
ämnen 3,82 3,57 

 

Enkätsvaren tyder på att eleverna har höga förväntningar på sig från 
undervisande lärare. Det är positivt eftersom det har stor betydelse för 
elevernas kunskapsutveckling mot en högre nivå. Det blir dock motsägelsefullt 
gentemot svaren i tidigare fråga under kunskaper där eleverna i årskurs 5 inte 
upplever att de får svårare uppgifter för att nå ett högre betyg. En förklaring till 
det kan vara att det är många frågor att besvara och det blir svårt för eleverna 
att förstå innebörden av varje enskild fråga. 

 ENHETENS MÅL 
Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveck-
ling 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning 
med stigande ålder 

 

Hur når vi målen? 

• Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin där de senast upprättade 
skriftliga omdömena ska ligga till grund. 

• Skriftliga omdömen ska skrivas kontinuerligt i edWise. 

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

• Klassråd genomförs 1 gång / vv i åk 1-3, 1 ggr/v i åk 4-6  (DATE), elevråd 1 
ggr/mån, mat- och städråd minst 1ggr/termin 
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• Göra eleverna medvetna om innebörden av inflytande och ansvar genom 
utvecklingssamtal, klassråd samt delaktighet vid pedagogiska planeringar. 

• Elevdelaktighet vid upprättandet av pedagogiska planeringar, som ska upprättas i 
samtliga ämnen, till exempel genom diskussioner med eleverna- 

• Informera och tydliggöra kunskapskraven för eleverna. 

• Olika redovisningsformer som eleverna får påverka mer och mer utifrån stigande ålder 
och mognad. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi skriver omdömen kontinuerligt i edWise, vilket innebär en god möjlighet för 
eleverna att ta del av sin kunskapsutveckling. Vi har diskuterat frågan om de 
skriftliga omdömena, då det upplevs enklare att få till en högre grad av 
kontinuitet på mellanstadiet jämfört med lågstadiet. Slutsatsen av 
diskussionerna blev att det är enklare att få till kortare områdesplaneringar på 
mellanstadiet, vilket då innebär fler omdömen inom de olika ämnena som skrivs 
in med större kontinuitet.  

Eftersom vi i de PP vi använder skriver vilka förmågor som ska utvecklas och 
hur de ska bedömas, så skriver vi endast vilka förmågor de kan utveckla i 
förhållande till just den PP:n i de kontinuerliga omdömena. Vi har haft många 
diskussioner kring att skriva kontinuerliga omdömen i Edwise. Men efter 
eftermiddagen på Valla så enades många att det är förmågorna som ska 
utvecklas vilket betyder att det räcker med en förmåga per ämne. Det kan 
annars bli så att en och samma elev kan få upp till 20-30 utvecklingsområden 
sammantaget vilket är orimligt. 

Trots att omdömena skrivs fortlöpande finns det flertalet föräldrar som ändå 
inte har läst dem inför utvecklingssamtalet, varpå vi behöver fortsätta arbetet 
med att göra föräldrarna mer delaktiga i deras barns utveckling och att de ska ta 
del av den information som ges. Vi informerar och påminner på våra 
föräldramöten om att information och omdömen finns att läsa på EdWise. 
Genom att använda Skolverkets omdömesblankett skulle det bli tydligare för 
föräldrarna att få en bild av elevens kunskapsutveckling.  

Den nya IUP-blanketten (från Skolverket) som vi nu använder har gjort 
eleverna mer delaktiga i utformandet av den framåtsyftande planeringen. Den 
upplevs mer lättanvänd av både lärare och elever. Ett utvecklingsområde kan 
vara att använda den blanketten för att skriva de extra anpassningarna i, så att vi 
minskar antalet papper från skolan till hemmet. 

Tiden för mentorstid har utvecklats under läsåret med hjälp av DATE-
materialet. Materialet har lett till flera bra diskussioner i de klasser det har 
använts. Det underlättar också att det finns ett färdigt material då det spar 
värdefull tid för oss pedagoger. Vi har använt delar av det, eftersom vi tycker att 
delar av det är krångligt och svårt för barnen att förstå. Dessutom passar inte 
alla övningar att göra i alla klasser. För år 6 har vissa saker varit svåra att 
genomföra i materialet eftersom mentorstiden ligger på tisdagar då de halva 
terminen varit på Valla. En del av övningarna kräver att man har tillgång till 



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
34(48) 

 

Kvalitetsrapport Parkskolan 1-6 

lämpliga lokaler. Dessutom har år 5 haft sin mentorstid uppdelad på två dagar 
och då räcker inte tiden till att göra övningarna och det blir svårt för eleverna 
att ta upp uppgiften igen några dagar senare. 

På mentorstiden genomförs även klassråd. Där ges eleverna möjlighet att få ge 
och höra åsikter. De får även inblick i grundläggande demokrati och strukturen 
på ett sammanträde. 

Elevdelaktigheten i upprättandet av pedagogiska planeringar behöver fortsätta 
att öka i takt med stigande ålder. Det är svårt att hinna med allt eleverna kan ge 
förslag på inom ett arbetsområde, eftersom vi har en läroplan som tydligt säger 
vad vi ska arbeta med och vad vi ska bedöma. Det vi känner att eleverna kan 
vara med och påverka är hur de vill visa sina kunskaper, det vill säga 
bedömningsform. Men oavsett om eleverna är med och önskar eller inte strävar 
vi efter att variera bedömningsformerna så att eleverna ska kunna visa sina 
kunskaper på olika sätt.  

Flera av oss börjar ett arbetsområde med att gå igenom den pedagogiska 
planeringen och förtydliga kunskapskrav för eleverna, men vi kan bli bättre på 
att återkoppla till planeringen under arbetets gång, då vi kanske utgår ifrån att 
eleverna ska komma ihåg vad vi gör och vad som är målet.. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
Öka elevernas inflytande och ansvar i upprättandet av de pedagogiska 
planeringarna.  
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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 
Antal klago-
mål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

År 1-6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Några formella klagomål via kommunens klagohantering har inte inkommit 
rörande verksamheten åk 1-6. Skolan har heller inte fått några 
anmälningsärenden till Skolinspektionen.. 

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

Ge vårdnadshavarna god information om kunskapsutveckling och social 
utveckling 

Hur når vi målen? 

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

• Föräldraråd, två gånger per termin 

• Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin, där de senast upprättade 
skriftliga omdömena ska ligga som grund. 

• Tydliggöra kunskapskraven samt skriva skriftliga omdömen kontinuerligt i edWise. 

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

• Mentor upprättar rum för sin klass på edWise och informerar vårdnadshavare hur de 
upprättar konto.. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Från skolans sida ger vi god information till hemmen i form av föräldramöten 
och utvecklingssamtal samt genom kontinuerliga uppdateringar i edwise.  

Vi ser att flertalet föräldrar har ett konto i EdWise vilket är en ökning från förra 
året. Däremot ser vi att deras användande av det har minskat. Vi tror att det kan 
bero på att det fortfarande inte finns en app där de kan se alla saker. Vi behöver 
fortsätta att pusha för att de ska gå in och läsa i EdWise varje vecka för att hålla 
sig uppdaterade om sitt barns utveckling och vad som händer i skolan. 

När det gäller de skriftliga omdömena uppdateras dessa fortlöpande under 
terminen i allt större utsträckning och dessa ligger sedan till grund för 
utvecklingssamtalet. Dock kan uppdaterande ytterligare förbättras, särskilt i de 
yngre åldrarna, år 1-3. De har kommit igång att skriva omdömen oftare än 
förut, men det kan bli ännu bättre. 

Vi skriver IUP i år 1-5 i samband med utvecklingssamtalet men vi behöver hitta 
ett bättre sätt för att få med fler elever i deras eget samtal och utveckling, så att 
de äger sitt eget samtal. För att göra det kan en åtgärd vara att några av oss går 
en utbildning i elevledda samtal. 



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
37(48) 

 

Kvalitetsrapport Parkskolan 1-6 

Vi märker att eleverna blir allt mer medvetna om kunskapskraven. Det syns inte 
lika tydligt i de lägre årskurserna, men det är där vi lägger grunden för det och 
som har fallit på plats hos eleverna under slutet på mellanstadietiden. Men vi 
behöver fortsätta arbeta med detta område vilket kan ske genom att de äger sitt 
eget samtal.  

Vilken betydelse har ett eventuellt Pinocchiosamarbete haft för barnets 
lärande och utveckling? 

Enheten har under året arbetat med en elev i Pinocchio med ett mycket lyckat 
resultat. Uppföljningen med eleven kommer att ske i början av höstterminen. 
Ytterligare en elev har fått förfrågan om deltagande, men där har 
vårdnadshavare tackat nej till insatsen, som är en frivillig insats, samverkan 
mellan skolan och socialtjänsten. 

Skolans socialpedagog kommer att vara en viktig part i arbetet från skolans sida 
under kommande läsår. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
 

• Vi behöver öka föräldrarnas intresse för att ta del av den kontinuerliga 
information som läggs ut på EdWise. 

• Öka elevernas eget deltagande vid utvecklingssamtalen genom att låta dem 
ta ett större ansvar för att presentera sin egen utveckling och vad de 
behöver bli bättre på.  
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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 för-
skolan 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 i fritidshem, särskola samt F-6 tillsammans med rektor 

• Överlämnande planer förskola – F, F – åk1, åk 3 – åk 4 samt åk 6 – åk 7, 
revideras i samband med läsårets början. 

• Uppföljande överlämnandekonferens sker i början av ht i åk 1 och 4. 

• Schemalagd planering f-åk 1 samt f – åk 3 

• Utveckla övergången mellan åk 3-4. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi anser att överlämnandeplanerna fungerar bra och följs. Samarbetet mellan 
förskoleklass och skolan har fungerat bättre och detta läsår ytterligare ökat och 
utvecklats. Årskurs 1 har haft en språkgrupp med särskolan 1 lektion i veckan 
under läsåret.  

Pedagog för blivande årskurs 4 har haft lektion med klassen där eleverna fått 
skriva brev till blivande mentor. Pedagog har även besökt klassen vid flera 
tillfällen.  

Det är positivt att åk 3 är med på elevens val med 4-6 och att de då får träffa 
några av pedagogerna som undervisar på mellanstadiet. Detta år har årskurs 3 
även haft sitt klassrum i anslutning till mellanstadiet. Vi kan i nuläget inte 
utvärdera övergången då den ej ännu genomförts.  

Övergång klass 6 till 7 kan börja tidigare då vi tycker att ett första möte i 
februari är i senaste laget.  

Vi behöver bli bättre på att ge terminsplaneringar till fritids samt sva-lärarna. Vi 
skulle även vilja få respons tillbaka från fritids på våra planeringar samt hur de 
genomsyrar deras verksamhet.  
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Kommande läsår (18/19) önskar vi att klass 5 får prova på de olika språken 
som finns att välja mellan (1-2 lektioner), detta för att eleverna ska kunna göra 
ett genomtänkt språkval inför åk 6  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Återkoppling från fritids på terminsplaneringarna.  

• Börja med ett första överlämnande åk 6-7 tidigare.  

• Låta klass 5 prova på de olika språkvalen..  
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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 
 

Plan för Studie- och yrkesvägledning 

Bemannat skolbibliotek 

 

Hur når vi målen? 

Följa arbetsplanen för åk 1-6 samt arbeta efter bilagan, ”Fastställda syv-lektioner”. Under-
visande lärare ansvarar för att planen följs. 

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket. 

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Samarbetet med en bibliotekarie från Degerfors bibliotek har fungerat mycket 
bra, elever och lärare och mycket nöjda. Bibliotekarien har bland annat 
rekommenderat böcker, vilket har lett till att eleverna blivit nyfikna och velat 
låna fler böcker. Vi märker att intresset att läsa ökat sedan bibliotekarien haft 
bokprat. Samarbetet har också underlättat för oss pedagoger som inte varit lika 
insatta i vilka böcker barn läser och är intresserade av i dag. Detta läsår har det 
dock inte varit optimalt med tiden hon är här, eftersom det bara har varit 
förmiddagstider och det krockar med elevens val för 4-6. Det har gjort att det 
ibland är långt mellan gångerna. Önskemål är att Ulla-Carin är här på 
eftermiddagen. 

Under läsårets gång har vi haft förmånen att få komma ut på olika typer av 
studiebesök, till exempel på Alfred Nobels Björkborn, bio, teater, 
författarbesök, musikaler, återvinningen och kyrkan. Flera elever tycker det är 
positivt att få lite ombyte och lära sig nytt utanför skolan. Allt detta berikar 
undervisningen och bidrar till att skapa en god omvärldsuppfattning.  

Arbetet med SYO-lektionerna är fortfarande eftersatt. Planen är tydlig och ger 
förutom de fastställda lektionerna även förslag på andra aktiviteter/lektioner 
som lämpar sig i de olika årskurserna. Vi behöver således göra planen aktuell 
igen bland oss pedagoger så vi får bättre koll på vad vi ska och kan göra och i 
vilken årskurs detta kan ske. En av anledningarna till att det inte har fungerat 
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beror på att det inte har funnits någon SYV på Stora Valla som har kunnat 
hjälpa oss i de områden som den personen ska vara med. 

Sexorna har varit ute på praodag den 24 maj. De allra flesta elever kunde fixa en 
egen praoplats, några fick vi hjälpa. Samtliga elever var mycket nöjda med 
dagen och de hade också som uppgift att besvara ett antal frågor om yrket, 
utbildningen och arbetsplatsen. Detta fick de sedan redovisa för varandra, vilket 
gav dem en inblick i hur situationen ser ut för olika yrkesgrupper..  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
Vi behöver uppdatera oss om SYO-planen, så att den kan användas mer 
frekvent i alla årskurser. 
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11 Bedömning och betyg  
 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nation-
ella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betyg-
sättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betyg 

 

 Elevenkät för åk 2 och åk 5 

Veta vad som krävs 
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

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

3,68 3,19 

   

 

Jämfört med enkätsvaret föregående läsår, så har vi i år fler elever som vet vad 
som fordras för att nå ett högre betyg. Undervisande personal har under året 
arbetat med att konkretisera korta lektionsmål, utifrån de pedagogiska 
planeringarna, vilket kan ha varit en framgångsfaktor. För de äldre eleverna är 
frågan omfattande och det kan nog vara svårt för eleverna att se framför sig när 
de är i situationen att skriva ett enkätsvar. 

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

Bedömningarna ska vara likvärdiga på skolan och inom kommunen 

 

Hur når vi målen? 

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

• Likvärdig bedömning diskuteras en gång i månaden i arbetslagen, lagledarna ansvarar 
och fastställer tid. 

• Våra skriftliga omdömen ska ha en tydlig koppling till våra pedagogiska planeringar 
och kunskapskraven i Lgr 11. 

• Samrättning av nationella prov sker i god tid före terminsavslutning i ämnesgrupper 
sammansatta av skolledningen, som även tar beslut om kommungemensam provperiod i 
åk 3 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi skriver skriftliga omdömen kontinuerligt och kopplar dem till våra 
pedagogiska planeringar i EdWise så att de även finns tillgängliga för 
föräldrarna. 
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Det har fortfarande varit svårt att få till träffar i arbetslagen för att diskutera 
likvärdig bedömning. Det har varit svårt att få till tid när hela arbetslaget har 
varit samlade, med tanke på att det varit läslyft i NO, förstelärarträffar och 
uppföljningar av åtgärdsprogram. Det innebär ju att det är en större risk att vi 
inte får en likvärdig bedömning på skolan. 

Sambedömning av de muntliga nationella proven för år 6 har fungerat mycket 
bra. Där har ledningsgruppen utsett en person per ämnen som har varit med 
och bedömt samtliga muntliga prov i kommunen. Det säkerställer att vi får en 
likvärdig bedömning av våra elever. 

Förra året skrev vi om en eventuell oro inför att det ska vara med en för 
eleverna främmande person vid sambedömningen. Men vi har inte märkt av 
detta bland eleverna i år, eftersom den undervisande läraren har varit med. 
Möjligtvis har vi sett tendens till det i den ena delen av svenskan där eleverna 
skulle göra en muntlig redovisning och en del blev då lite mer osäkra. 

Om vi däremot tittar på sambedömningen av de muntliga proven i år 3 så 
fungerar det inte alls på samma sätt. Där har varje klasslärare bedömt sina egna 
prov och därmed kan vi inte säkerställa att vi får en likvärdig bedömning. Ett 
önskemål inför kommande läsår är att det från ledningshåll bestäms en person 
som ska vara med vid samtliga muntliga prov på samma sätt som vid år 6. 

Samrättningsgrupperna i år 6 har fungerat mycket bra och det är bra att man 
inte rättar sina egna elevers prov. Däremot finns det önskemål om att ha 
kontinuitet i gruppens medlemmar, det gör ju att rättningsarbetet flyter på 
bättre än om det varje år kommer med nya personer som måste sätta sig in i 
processen. 

Samrättningen i år 3 har fungerat bra. Ett utvecklingsområde för svenskan är att 
man tillsammans går igenom en berättande text, för att alla i gruppen tänker på 
samma sätt när man rättar. 

Det har fungerat mycket bra att man införde ett tidigare stoppdatum för proven 
i år 3. Det gjorde att de hann rättas i god tid innan terminsslut och det fanns 
möjlighet att presentera resultatet för föräldrarna.. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Fortsätta att diskutera likvärdighet och bedömning, inom och över 

arbetslagen. 

• Avsätta ytterligare en dag för samrättningen av nationella proven i svenska 
för år 6. 
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12 Rektors slutord  
Parkskolan har en hög andel av elever med komplicerade skolsituationer. Det 
har medfört att skolan haft behov av resurser för att säkerställa trygghet och 
studiero samt för att ge elever i behov av särskilt stöd det stöd de är i behov av 
samtidigt som inte elever som kräver extra utmaningar glöms bort. Två 
pedagoger i klassrummet ger en förutsättning för samundervisning och skolans 
specialpedagog har under läsåret arbetat med arbetslagen utifrån SPSM:s 
tillgänglighetsverktyg för att utveckla arbetet med två pedagoger i klassrummet. 
Fokus är att öka tillgängligheten för alla elever och på så sätt minska behoven 
av extra anpassningar och särskilt stöd. Andelen av elever som är i behov av 
extra anpassningar och särskilt stöd är högt på Parkskolan vilket gör att arbetet 
med tillgänglighetsanpassning är angeläget. Kommunövergripande är det även 
ett arbete som pågått i ett av försteläraruppdragen. En framgångsfaktor, som vi 
ser, är att vi arbetar efter samma struktur, rutiner och även arbetsmaterial. Vi 
kommer fortsätta på den inslagna vägen under kommande läsår och arbeta med 
enhetligt bildstöd på skolan, utveckla alternativ kommunikation, tecken som 
stöd och fortsätta IT-pedagogens viktiga funktion att ge elever i behov av 
kompensatoriska hjälpmedel rätt stöd. 

Under höstterminen 2017 pågick ett arbete med SKL angående analys av 
resultat, som är ett utvecklingsområde för kommunen med fördelning av 
resurser enligt socioekonomiska index. På grund av osäkerhet kring lagring av 
datauppgifter avbröts samarbetet. Fortsatt utveckling av analysarbetet kommer 
återupptas och arbetsgruppen sammankallas på nytt av förvaltningschef när 
frågetecknen rätats ut. Vi har dock försökt att analysera resultaten utifrån de 
frågeställningar man kan göra utifrån de resultat vi haft tillgängliga. 
Arbetslagsdiskussioner utifrån de förutsättningar vi har med tvålärarsystem 
utvecklas. I analysen måste även hänsyn tas till elever med anpassad studiegång 
eller undervisning i särskild undervisningsgrupp. Ett bra samarbete med Stora 
Valla har pågått under läsåret gällande våra elever i årskurs 6, som innebär att de 
tagit del av elevernas behov på ett tidigt stadium, utöver den formella 
överlämningsplanen. Det ger goda förutsättningar för ett bra mottagande inför 
högstadiet. 

Förskoleklassen har utvecklat sin samverkan gentemot grundskolans 
verksamhet och då framförallt gentemot åk 1. Det är en viktig utveckling då 
förskoleklassens verksamhet är obligatorisk från och med 2018. Förskoleklassen 
står samtidigt inför stora utmaningar i och med att bedömning ska införas i 
verksamheten.  Förändringarna i förskoleklass kommer troligtvis på sikt att göra 
det nödvändigt att utöka tiden i förskoleklass och anpassa tiden till årskurs ett 
och två. Samtidigt kommer nog den administrativa tiden för pedagogerna i 
förskoleklassen att behöva utökas för att möta upp de krav som 
bedömningsarbetet i elevgruppen kommer att innebära. Ferietjänster för 
pedagoger i förskoleklassen är en trolig utveckling som kommer att bli 
nödvändig för att möta framtidens krav. Det är också en förutsättning för att 
pedagogerna ska kunna få ett optimalt utrymme för samverkan. Kommande 
läsåret har möjligheten kommit för att ta ett nytt viktigt steg i vårt 
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utvecklingsarbete. En av pedagogerna i förskoleklass kommer att följa med 
klassen till åk 1. Det gör arr det finna en inarbetad struktur i gruppen, en 
kunskap om elevernas behov och en trygghet för både elever och 
vårdnadshavare inför det nya som det innebär att börja ”första klass”. Den 
andra pedagogen har lämnat en årskurs 3 och har under slutet av terminen 
bekantat sig med eleverna i enlighet med vår överlämnandeplan. Den här 
utvecklingen ska bli spännande att följa upp både ur perspektivet ”trygghet och 
studiero” samt kunskapsutvecklingen för våra elever. 

Läslyftet har under det här läsåret genomförts utan tillskott av statliga medel, 
genomförts i ett försteläraruppdrag. Läslyftet har haft inriktningen ”Främja 
elevers lärande i NO”.  Både handledare och deltagare är positiva till 
genomförandet och anser att det har varit ett givande läsår. Deltagarna har varit 
mycket delaktiga och tagit läslyftet seriöst och visat stort engagemang under 
hela läsåret enligt den utvärdering vi tagit del av. Vi har nu samlat på oss mycket 
erfarenhet i kommunen med att genomföra kompetensutveckling i den här 
formen. Vi har deltagit i både matematiklyft och läslyft med mycket gott 
resultat. Det är därför med stor tillförsikt vi nu kan gå in i ”Specialpedagogik 
för lärande” som har samma upplägg, som tidigare ”lyft”. Det kommer också 
bli enklare eftersom all personal kommer att delta, vilket gör att arbetslagen 
hålls samman och det kommer inte att gå bort restid för personalen till någon 
annan skola. ”Specialpedagogik för lärande” ligger också helt i linje med det 
förändringsarbete som pågått i kommunen i 6 år. Utgångspunkten var då 
”Kunskap och bedömning” och har idag resulterat i att lärarna upprättar 
pedagogiska planeringar och kontinuerligt skriver skriftliga omdömen. Vi har i 
försteläraruppdrag arbetat med inkluderande arbetssätt och arbetar nu 
målmedvetet med att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever. I det arbetet pågår 
också en utveckling av samundervisning i det tvålärarsystem vi har idag.  

Elevhälsans arbete inom det specialpedagogiska området har utvecklats mycket 
under det här läsåret. Pedagogerna har fått handledning från skolans 
specialpedagog. Det gör att undervisande lärare har fått stöd i arbetet med 
kartläggningar inför beslut om särskilt stöd.  Dessa kartläggningar ligger sedan 
till grund för upprättandet av åtgärdsprogram. Det vi måste fokusera på nästa 
läsår ar att analysera de resultat våra åtgärder ger. Det gäller både insatser med 
till exempel kompensatoriska hjälpmedel men framförallt då det finns en 
resurspedagog i klassrummet.  

Utvecklandet av samundervisning i vårt tvålärarsystem är ett annat viktigt 
utvecklingsområde. Samundervisningen innebär att pedagogerna kan dra nytta 
av varandras kunnande och arbetssätt. När man är två lärare som möter en 
klass blir det lättare att identifiera specialbehov i klassen och att tillmötesgå 
dem. I en fungerande samundervisning planerar pedagogerna tillsammans, 
genomför undervisningen tillsammans och utvärderar vad eleverna har lärt sig 
tillsammans. Pedagogerna har tillsammans med specialpedagogen börjat 
diskutera hur de vill lägga upp sin undervisning. Det finns olika metoder att 
förhålla sig till, som kräver olika mycket tid till gemensam planering. 
Planeringstiden för lärare ligger ju i huvudsak utanför den arbetsförlagda tiden. 
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Vi måste också fundera över hur vi ska arbeta med enkäter i skolan. Den 
tidigare SKL-enkäten med åtta frågor som skulle rapporteras in för en nationell 
sammanställning är borttagen. Nationellt använder man sig numera av den 
enkät som Skolinspektionen genomför vartannat år. Den enkät som vi 
använder är mycket omfattande och svår att förstå för eleverna både i åk två 
och fem. Vi behöver diskutera vilka frågor vi vill ha svar på och minimera 
antalet till det absolut nödvändiga. 

Skolans värdegrundsarbete har fortsatt med samma intensitet som tidigare. Våra 
främjande och förebyggande insatser gör att vi upplever att vi har ett lugnare 
klimat på skolan. Framgångsfaktorer som vi ser är våra rastaktiviteter. Veckans 
uppdrag är ett nytillkommet positivt inslag som innebär att vi ska utföra små 
uppdrag varje vecka nu senast var de ” Du ska muntra upp någon som ser ut att 
behöva det”. Även organisationen ”Friend” har bidragit med en 
adventskalender som innebar att varje klass skulle klara ett uppdrag varje dag. 
Uppdragen gäller alla på skolan elev till elev, vuxen till vuxen, vuxen till elev 
samt elev till vuxen. Att vi vuxna föregår med gott exempel är viktigt för vårt 
arbete. 

Parkskolan har utvecklats mycket positivt. Resultaten på de nationella proven 
visar över tid att vi har en klar förbättring detta läsår. Engelska är det ämne som 
inte följer samma mönster och det är en farhåga som undervisande lärare 
påtalat vid flera tillfällen. Det är tydligt att den förskjutning som har skett av 
garanterad undervisningstid till lågstadiet har försvårat möjligheten att nå 
kunskapskraven i åk 6. Förslag finns på att vi i ett försteläraruppdrag ska 
utarbeta en handlingsplan i ämnet, vilket skulle bli en väg att tydliggöra de 
förväntade kunskapsmålen.  Idrotten är ett ämne som har låg måluppfyllelse 
och det är simningen som ställer till det för våra elever. Vår möjlighet till 
bassängträning motsvarar inte alls de behov vi har. Tyvärr ser vi inte heller 
någon möjlighet till ytterligare simtider då Karlskoga är i behov av bassängen 
själva i stor utsträckning. Degerfors har fått statliga medel för 2018 om ca 220 
tkr riktat till förskoleklass. Det skulle vara en ypperlig väg att nå högre 
måluppfyllelse. Problemet är dock att även de kommuner med egen bassäng 
fått extra medel via socialstyrelsen, vilket gör att vi kan få det svårt att kunna få 
ytterligare tider. När man ser den utveckling som pågår är det svårt att se någon 
annan lösning än en egen bassäng i kommunen. 

Att Parkskolans resultat har utvecklats positivt beror på den engagerade 
personal, som utifrån sina professioner arbetar med våra elever. Stämningen är 
positiv och trots att vi har stora bekymmer med att lösa lokalfrågan på skolan 
på grund av att vi är trångbodda, så är grunden alltid att vi gör och löser saker 
tillsammans. Med den utgångspunkten kan vi se positivt på kommande läsår 

  



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
47(48) 

 

Kvalitetsrapport Parkskolan 1-6 

13 Förbättringsåtgärder inför läsåret 2018/2019 
 Enhetens förbättringsområden 

13.1.1 Normer och värden 
• Gemensamt bildstöd för alla verksamheter från t ex specialpedagog.  

• Terminsplaneringar i vikariepärm, fritids och svenska som andra språk. 
Återkoppling från fritids arbete med våra planeringar.  

• Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för elever som inte klarar 
schemabrytande aktiviteter.  

• Fortsätta skapa strategier för eleverna hur de ska hantera situationer som 
känns otrygga för att ännu flera elever ska känna trygghet  

13.1.2 Kunskaper 
• Fortsatt utveckling av samundervisning med två pedagoger i klassrummet. 

• Utveckla arbetet med att tillgänglighetsanpassa vår lärmiljö, med till 
exempel enhetligt bildstöd.  

13.1.3 Elevernas ansvar och inflytande 
Öka elevernas inflytande och ansvar i upprättandet av de pedagogiska 
planeringarna  

13.1.4 Skola och hem 
• Vi behöver öka föräldrarnas intresse för att ta del av den kontinuerliga 

information som läggs ut på EdWise. 

• Öka elevernas eget deltagande vid utvecklingssamtalen genom att låta dem 
ta ett större ansvar för att presentera sin egen utveckling och vad de 
behöver bli bättre på..  

13.1.5 Övergång och samverkan 
• Återkoppling från fritids på terminsplaneringarna. 

• Börja med ett första överlämnande åk 6-7 tidigare.  

• Låta klass 5 prova på de olika språkvalen.  

13.1.6 Skolan och omvärlden 
Vi behöver uppdatera oss om SYO-planen, så att den kan användas mer 
frekvent i alla årskurser  
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13.1.7 Bedömning och betyg 
• Fortsätta att diskutera likvärdighet och bedömning, inom och över 

arbetslagen. 

• Avsätta ytterligare en dag för samrättningen av nationella proven i svenska 
för år 6. 

 

 Rektors förbättringsområden 
• Fortsatt utveckling av inkluderande arbetssätt för att göra undervisningen 

tillgänglig för alla elever.  

• Fortsatt utveckling av arbetet med samundervisning i klassrummet. 

• Analysarbete i arbetslagen i samband med månadsrapporteringen. 

• Fokus på analys av resultat samt uppföljning av insatta åtgärder för att 
fördela skolans resurser och sätta in rätt åtgärder. 

• Arbete i elevhälsan för att skapa tydligare rutiner för arbetet med att öka 
skolnärvaro. 
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