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1 Beskrivning av verksamheten 
Förskoleklassen bedriver sin verksamhet inom Parkskolan skolområde. Detta 
läsår har undervisningen bedrivits i nära anslutning till grundskolans verksam-
het. Förskoleklassen, årskurs 1 och årskurs 2 har sina lokaler nära varandra.  
Utemiljön för förskoleklassens verksamhet inbjuder till utomhusaktiviteter med 
olika inriktningar. Raster har förlagts så att förskoleklassen har sina raster vid 
andra tidpunkter än grundskolan.  Förskoleklassen ingår i arbetslaget F – åk 3. 
Grundbemanningen i förskoleklassen är två förskollärare om vardera 65 %. Un-
der läsåret har dessutom resurspedagog funnits med i verksamheten för att 
kunna ge elever i behov av särskilt stöd det stöd de behöver. Förskoleklassens 
elever erbjuds 20 timmar i veckan, förlagd på fyra dagar. Den femte dagen, fre-
dag, erbjuds eleverna i verksamheten fritidshem på Bikupan. Förskoleklassens 
personal arbetar med eleverna inom båda verksamheterna. 

Grundfakta förskoleklass 
 2015/2016 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

 
Antal elever i förskoleklassen 20 26 24 
Antal grupper 1 1 1 
Antal årsarbetare 1,3 1,3 1,3 
Andel personal med pedagogisk högskoleut-
bildning (%) 

100 100* 100 
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2 Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport vå-
ren 2017 

Personalens förbättringsåtgärder under läsåret: 

 Normer och värden:  
Inför vårterminen 2018 skrevs en terminsplanering. Bild- och teckenstödet har 
bland annat utvecklats genom att vi infört tecken i samband med att vi går ige-
nom dagens schema med eleverna. Under året har vi löpande arbetat med 
materialet ”tio små kompisböcker” och stopp-tecknet infördes redan vid ter-
minsstart.  

 Kunskaper:  
Vi har inte använt iPad och datorer i den utsträckning som vi velat. Vi saknar 
en bra rutin för användandet. Vid några tillfällen i veckan har vi delat gruppen i 
två för att ha matematik och Bornholm. Behovet av mindre lekgrupper har inte 
varit så stort under det här läsåret, däremot har vi infört spelgrupper som vi an-
vänder när eleverna ska spela spel eller lägga pussel tillsammans. Det har varit 
svårt att få till språkträning i mindre grupper utöver den träning vi dagligen ut-
för.  

 Elevernas ansvar och inflytande: 
Eleverna har varit med och önskat olika teman som vi arbetat med i förskole-
klassen. I början av vårterminen hade vi klassråd, men vi har inte fått till någon 
bra rutin för ett kontinuerligt arbete med klassråden.  

 Skola och hem: 
Under året har vi lagt ut väldigt lite information på EdWise då det varit väldigt 
få vårdnadshavare som använder EdWise.  

 Övergång och samverkan: 
Vid de flesta utvecklings- och informationssamtal har vi haft tillgång till tolk, 
men vi har ibland saknat hjälp med översättning av skriftlig information. Det 
har varit svårt att få till gemensam planering med arbetslaget F-3 eftersom det 
ligger möten på eftermiddagarna. Vi har inte haft någon gemensam planerings-
tid med fritids.  

 Skola och omvärld: 
Vi har varit på teater och konsert i Folkets hus samt kyrkan. Vi har också sam-
arbetat med de andra klasserna på Parkskolan genom gemensamma temadagar 
och utflykter. Varje månad har vi fått boklåda från huvudbiblioteket.. 
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3 Året i verksamheten  
 Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 

Förskoleklassen börjar kl. 8.00 och slutar kl. 13.00. Varje dag börjar med mor-
gonsamling där elever och pedagoger bland annat sjunger och går igenom da-
gens schema. Under hela läsåret arbetar vi med värdegrund och samtalar om 
hur vi är en bra kompis. Varje vecka arbetar eleverna med veckans bokstav. De 
arbetar också med läs- och skrivinlärning och matematik på ett lekfullt sätt med 
mycket praktiska inslag. Lek finns med på schemat varje dag och eleverna får ta 
del av både fri och styrd lek. En gång i veckan går förskoleklassen på utflykt. 
Även idrott har förskoleklassen en gång i veckan. Skoldagarna avslutas med en 
gemensam samling där man säger ”hej då” och sjunger en avslutningssång. 

 Utvecklingsprojekt  
Skapande skolas syfte är att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet är att ge-
nom ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konst-
närliga uttryck i skolans arbete. 

Skapande skola ska tillföra ett starkt kulturellt och pedagogiskt mervärde i sko-
lans arbete. Tanken är att den estetiska och kreativa kompetens, som kulturlivet 
liksom skolan besitter, ska kompletteras och bättre tas tillvara på och vara en 
del av verksamhetens kvalitets- och kompetensutveckling. Estetik och kreativi-
tet kan öppna nya vägar för att skapa intresse och lust samt förståelse och skapa 
mening. 

I kommunen finns en arbetsgrupp med representanter från skolans samtliga 
stadier. Förskoleklassen har under läsåret erbjudits teater och biblioteksbesök. 
Vid ett av besöken på biblioteket fick samtliga elever varsin bok. 

Under innevarande läsår beviljades Degerfors kommun 200 tkr till ”Skapande 
skola” från statens Kulturråd. Medlen har använts till verksamhet från förskole-
klass till åk 9 inom grund- och grundsärskola enligt handlingsplanen i ansökan. 

Lågstadiesatsningen har inneburit att vi på Parkskolan kunnat anställa resurs-
pedagoger till våra elever, som i sina åtgärdsprogram har beskrivet hur det 
skulle kunna öka måluppfyllelsen för dessa elever. För förskoleklassen på Parks-
kolan har det inneburit en utökning av tjänst med ca 0,5 tjänst under läsåret 
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4 Systematiskt kvalitetsarbete 
Årets kvalitetsredovisning 

Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat 
till de olika delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resul-
tat. Utifrån analyserna av de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vi-
dare med framtagna förbättringsområden. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra allt arbete, som sker inom de 
pedagogiska verksamheterna och ha eleven i fokus. 

Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen be-
skriver hur verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. 
Månadsvis följs arbetsplanen upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuer-
liga uppföljningen. Vid slutet av läsåret analyseras resultaten och verksamheter-
nas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. Verksamheternas kvalitetsrapporter 
redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens hemsida. Kvalitetsrappor-
terna ligger till grund för kommande läsårs arbetsplan. 

För att nå framgång i det systematiska kvalitetsarbetet måste fokus ligga på mål, 
resultat, analys och förbättringsarbete. Det ska vara en naturlig del i vardagen, 
prioriterat i arbetslagens arbete. Det är därför viktigt att varje verksamhet 
skapar sina egna rutiner utifrån fastställd kvalitetsplan. 
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5 Normer och värden 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att om-
fatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 
uttryck i praktisk vardaglig handling 

 

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

         

Omhändertagande av föremål          
Några disciplinära åtgärder finns inte att rapportera 

 Kränkande behandling 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Antal kränknings-  
anmälningar 

F P To F P To F P To 

Förskoleklass  6 6 2  2 1 0 1 

 

Kränkande behandling redovisas tillsammans med rapporteringen över likabe-
handlingsarbetet åk 1 – 6. Förskoleklassen finns representerad i likabehand-
lingsgruppen med en pedagog. Likabehandlingsgruppen träffas en gång i 
veckan främst i främjande och förebyggande syfte samt för att utreda och dis-
kutera pågående ärenden.  

Under läsåret så har likabehandlingsteamet på skolan haft ett anmält ärende om 
kränkande behandling. I det aktuella fallet var den som upplevde sig kränkt en 
flicka i förskoleklassen och den som sades utfört kränkningen en pojke på mel-
lanstadiet. Händelsen bedömdes efter utredning av förskoleklassens mentor 
som en kränkning och avslutades efter att vårdnadshavare till båda eleverna in-
formerats. 

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

Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättning inte ska 
möta hinder i vår verksamhet 
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Hur når vi målen? 

Vi presenterar likabehandlingsplanen för 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. 

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

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

Noggrann förberedelse i all vår verksamhet. Terminsplaneringa samt lektionsförslag ska fin-
nas i vikariepärmen.  

Före APT behandlas likabehandlingsfrågor enligt fastställd dagordning, under ca 30 minu-
ter. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Under året har vi arbetat kontinuerligt med ”stopp-tecknet” genom att läsa 
böcker, göra egna stoppskyltar och dagliga diskussioner om hur det ska använ-
das. Stopptecknet har blivit ett verktyg för eleverna att använda i situationer där 
de känner sig osäkra och utsatta. Vi pedagoger märker dock att det är lättare att 
säga ”stopp” än att lyssna när någon säger ”stopp” till en själv. I vårt värde-
grundsarbete har vi använt oss av ”tio små kompisböcker”. Inför vårterminen 
upprättade vi pedagoger en grovplanering av terminen. På morgonsamlingen 
har vi använt tecken när vi går igenom dagen, vilket har varit till stor hjälp för 
många av våra elever som på olika sätt behöver hjälp och stöttning i sin språk-
utveckling. I samband med en del teman under året har vi introducerat tecken 
för djur, saker och maträtter. Vi har också infört bildscheman och pekkartor till 
dagliga situationer som ombyte, dusch, toalett, lek och lunch. Från första skol-
dagen har vi haft bestämda platser vid samling, ombyte, arbete och lunch ef-
tersom många elever behöver fasta rutiner och en ”fyrkantig” vardag. Tillsam-
mans med övriga klasser på skolan har vi arbetat med ”veckans uppdrag” som 
gått ut på att vi ska utföra goda handlingar mot varandra. En del uppdrag har 
varit lättare än andra för eleverna att utföra och ibland har de glömt bort upp-
dragen.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Utveckla våra terminsplaneringar och sätta in dem i vikariepärmen. Arbeta 

vidare med stopptecknet så att det blir lika självklart för eleverna att an-
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vända det som att lyssna och acceptera när någon säger stopp. Fortsätta ar-
beta med tecken-som-stöd vid dagliga situationer och införa mer tecken i 
samband med olika teman i undervisningen. Vi vill arbeta mer med veckans 
uppdrag så att eleverna blir mer engagerade och kommer ihåg att utföra 
dem. 
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6 Kunskaper  
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kun-
skaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa 
ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas 
harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska ut-
göra en grund för skolans verksamhet.  

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

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

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

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga. 

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

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

Klassrumsobservation och handledning av skolans specialpedagog. 

Praktisk matematik, genom att bygga och konstruera. 

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

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

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

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

Regelbundna fysiska aktiviteter i naturmiljö. 

”Fri” och ”styrd” lek. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Under året har vi haft matematik och svenska i halvklass, två gånger per vecka. 
Vi har använt materialet ”Bornholm” och ”tänka räkna och resonera i förskole-
klass”. Under höstterminen genomfördes projektet ”Vektor”, ett matematik-
projekt där eleverna arbetar med en iPad i 20 minuter/dag. På grund av tids-
brist så uteblev de vanliga matematikgrupperna ofta under projektets gång, vil-
ket resulterade i att vi inte hade så mycket praktisk matematik som vi önskar.  
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Under året har vi också arbetat regelbundet med bokstäver, siffror och högläs-
ning. På höstterminen arbetade vi med temat ”Astrid Lindgren” tillsammans 
med årskurs ett. Barnen fick lära sig fakta om Astrid Lindgren och ta del av 
hennes verk på olika sätt. Vi har också haft ett kortare tema med experiment. 
På vårterminen genomfördes temat ”återvinning” tillsammans med årskurs ett. 
Vi tittade bland annat på film om återvinning, gjorde sorteringsövningar och 
var på studiebesök. I slutet av vårterminen arbetade förskoleklassen med tema 
”bondgården” genom att läsa böcker, titta på film, arbetsblad och praktiskt 
material. Några elever har deltagit i en språkgrupp på Vågen för att få extra 
stöttning i sin språkutveckling. Inom förskoleklassen har vi dock inte fått till nå-
gon språkgrupp för de elever som behöver extra stöttning i sin språkutveckling. 
Vi har laddat hem några språk- och matematikspel till iPaden, men vi har inte 
fått till någon rutin för när och hur eleverna ska få tillgång till iPaden. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Arbeta vidare med materialet ”tänka räkna och resonera i förskoleklass” 

och ha tid avsatt varje vecka till praktisk matematik. Fortsätta arbeta med 
olika teman och väva in flera ämnen i ett och samma tema. Vi önskar hand-
ledning och konkreta tips på hur vi kan arbeta med de barn som behöver 
stöttas i sin språkutveckling, t ex uttalssvårigheter, och hur vi stöttar nyan-
lända elever som inte behärskar det svenska språket. Vi vill få till en rutin 
för hur eleverna ska få tillgång till iPaden i samband med ”fri lek”.  Vi vill 
också börja använda iPaden som ett läromedel, t ex genom att införa QR-
koder och hitta fler användbara appar. 
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7 Elevernas ansvar och inflytande  
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara del-
aktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. 
De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareut-
veckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. In-
formationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter de-
ras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till 
frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbild-
ningen. 

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

Hur når vi målen: 

Ta ansvar för och respektera fattade beslut. 

Diskutera rätten att ha olika åsikter. 

Utse representanter, till exempel, ”blomansvarig”. 

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

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

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Varje vecka har vi ”veckans värdar” som tar ansvar för vissa dagliga sysslor, t ex 
dela ut papper och pennor, säga varsågoda o s v. Vi pedagoger märker att ele-
verna ser fram emot att vara veckans värdar och tar sina ”uppgifter” på allvar. 
Eleverna och pedagoger har bland annat samtalat om hur eleverna vill ha det 
när de arbetar, hur man är en bra kompis samt hur man säger förlåt. Pedago-
gerna har sammanfattat elevernas förslag till en ”lista”. Vi pedagoger märker 
dock att eleverna har svårt att efterfölja sina förslag.  Vi har haft två ”riktiga” 
klassråd, men vi har under hela året diskuterat och samtalat om olika frågor 
som dyker upp. Många frågor behöver vi samtala om omgående, vi kan inte 
vänta till ”nästa klassråd” då det går för lång tid för att eleverna ska komma 
ihåg och förstå.  Eleverna har önskat leksaker och påverkat våra inköp till för-
skoleklassen samt fritids. Inför vårterminen fick eleverna berätta vad de ville 
lära sig mer om och utifrån det valdes ett tema om bondgården och experiment. 
Det märktes att eleverna var väldigt intresserade och uppskattade temat som de 
själva önskat. 

  ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Vi vill bli bättre på att genomföra ”riktiga” klassråd, men vi vill också fort-

sätta med våra dagliga samtal om ansvar och inflytande då dessa är konkreta 
och viktiga för eleverna. Till nästa läsår vill vi fortsätta arbeta med olika te-
man och låta eleverna vara med och önska innehåll och aktiviteter.  
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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 
 

 

 

 

 
Några formella klagomål genom kommuns klagomålshantering har inte inkom-
mit. Verksamheten arbetar aktivt med att informera och samtala med vårdnads-
havare för att undvika missförstånd eller att man känner sig oinformerad. Upp-
står ”bekymmer” löser vi dem där problemet uppstått. Lyhördhet gentemot 
våra brukare är oerhört viktigt. 

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

Ge vårdnadshavarna god information om kunskapsutveckling och social 
utveckling 

Hur når vi målen? 

Genom daglig kontakt och god samverkan. 

Information på kalender i hallen. 

Föräldramöte 2 ggr/läsår 

Föräldraråd 2 ggr/termin 

Utvecklingssamtal 2 ggr/läsår 

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

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Under året har vi inte använt edWise så mycket som vi vill på grund av att få fa-
miljer skapat inlogg. Vi har haft utvecklingssamtal på höst- och vårtermin. Vi 
funderar vidare på hur kan få både elever och föräldrar mer engagerade på ut-
vecklingssamtalen. Förskoleklassen har en informationstavla i hallen med kalen-
der och övrig information, men få tittar på den. Hur kan vi få fler föräldrar att 
läsa och bli intresserade av vad vi gör?. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Vi vill se över hur vi genomför utvecklingssamtalen till nästa läsår.   

Antal klago-
mål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

Förskoleklass 0  0 0 0 0 0 0 0 
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9 Övergång och samverkan 
 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utveck-
las för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att 
stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska 
skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med försko-
lan samt med de gymnasiala utbildningarna som eleverna fortsätter till. 
Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för 
respektive verksamhet. 

 ENHETENS MÅL 
 

Stärka övergången mellan förskola-förskoleklass-skola  

 

Hur når vi målen? 

Schemalagda möten för lagledare i fritidshem, särskola samt F-6 tillsammans med rektor. 

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

Uppföljande överlämnandekonferens sker i början av ht i åk 1. 

Schemalagd planering  F – åk 1, 1 ggr/vecka, samt F – åk 3. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Under läsåret har samarbetet med åk 1 fungerat bra. Vi har haft planering till-
sammans och arbetat med olika teman samt haft utedagar. Hela Parkskolan, F-
6, har haft gemensamma temadagar, tex lekdag och värdegrundsdag. Gemen-
sam planering för arbetslaget F-3 har inte fungerat så som vi vill, vi har endast 
träffats vid tre tillfällen under läsåret. Vi har inte haft någon planeringstid till-
sammans med fritids som vi önskar. Det har inte varit någon uppföljningskon-
ferens om överlämnandet från förskoleklass till årskurs 1 hösten -17.  Överläm-
nandeplanen för förskola till förskoleklass har reviderats. Den får utvärderas 
längre fram när överlämnandet är färdigt.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Vi måste få planeringstid tillsammans med fritids några tillfällen per termin 

eftersom förskoleklasspersonalen arbetar på fritids. Även F-3 planeringen 
behöver utvecklas. 
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10 Skolan och omvärlden 
 

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

 

 ENHETENS MÅL 
 

Bemannat skolbibliotek 

Hur når vi målen? 

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket 

Fortsatt samarbete med övriga klasser på Parksskolan.. 

Använda skolbiblioteket och gå dit med elevgrupper. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Boklådorna från huvudbiblioteket är mycket uppskattade av våra elever. Vi har 
också fått stöd med boklådor från huvudbiblioteket i samband med olika te-
man. Vi har varit på konsert och teater på Folkets hus. Vi har också varit i kyr-
kan. Under vårterminen var vi på simskola vid fyra tillfällen. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Vi hoppas få åka på simskola även nästa år med förskoleklassen. Vi vill 

också gärna ha fortsatt stöd från bibliotek, kyrka och tandhygienist. 
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11 Rektors slutord  
Det här läsåret har betytt mycket för förskoleklassens utvecklingsarbete. Flytten 
till nya lokaler har inneburit att samarbetet med grundskolan har utvecklats 
mycket positivt. Främst är det samarbetet med årskurs ett som utvecklats och 
som är det mest naturliga med tanke på den verksamhet vi bedriver. Planering-
arna med årskurs 1 har fungerat medan, planeringarna F – åk 3 har haltat så 
även planeringsarbetet med fritidshemmet. Det är dock viktigt att få fokusera 
på ett område vilket vi valt att göra, prioriterat har varit samverkan med årskurs 
ett. 

Överlämnandet mellan förskolan och förskoleklass utvecklas kontinuerligt utef-
ter de revideringar som görs i överlämnandeplanen. Det som måste stärkas är 
nu de särskilda överlämnandena där elever är i behov av mycket stort stöd eller 
där frågan om skolform kan bli aktuellt. Det är viktigt att vi har samma förhåll-
ningssätt från förskolan och skolan att varje barn/elev är unik och vi måste 
tänka utifrån individuella lösningar vad som passar bäst för just det här barnet. 
Det kan vara allt från att få ett extra år i förskolan, integreras i särskolans verk-
samhet redan som sex-åring eller delta i förskoleklassens verksamhet med extra 
stöd. 

Tack vare statliga medel har vi i år kunnat erbjuda våra elever i förskoleklassen 
simundervisning vid fyra tillfällen i badhuset i Karlskoga. Satsningen är nation-
ell och kommer självklart att föra med sig att det kommer bli svårt att få plats i 
bassängen i Karlskoga för våra elever. Vi har dock aviserat om att vi behöver ti-
der vilket skulle motverka den höga andel av elever vi har idag som inte når 
kunskapskraven i simning. Eftersom vi inte har någon garanterad undervis-
ningstid i förskoleklassen skulle vi kunna erbjuda mer intensivundervisning om 
vi får tillgång till bassäng. Önsketänkande är ju fortfarande att vi får en egen 
bassäng i Degerfors, den behöver inte vara stor, och skulle kunna komma till-
godo många invånare i kommunen som till exempel har behov av vattenträning 
i uppvärmd bassäng. Dessutom är simkunnighet den bästa livförsäkringen för 
våra barn. Tillsammans med ett mobiltelefonförbud på våra badstränder för 
vuxna som har ansvar för barnen som badar, så skulle det stävja många olyckor. 

Förskoleklassen, som från och med detta läsår är obligatoriskt för våra elever, 
har arbetat mycket med både utveckling av matematiskt medvetenhet som 
språkutveckling.  I den reviderade läroplanen inleds texten med att ” undervis-
ningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskaps-
krav som senare ställs i den obligatoriska skolan”. Undervisningen i förskole-
klassen utgör ofta det första steget i genomförandet och uppfyllandet av läro-
planens mål.  Läroplanens första och andra del tillsammans med den tredje de-
len har legat till grund för planering och genomförande av läsårets undervis-
ning, vilket tydligt märks i området ”Kunskaper”. Implementeringsarbetet kom-
mer att fortsätta under kommande läsår och då även tillsammans med det be-
dömningsstöd som Skolverket aviserat ska komma under sommaren 2018. 

Vi har många elever både nyanlända, barn med hörselnedsättningar och språk-
störstörningar eller försenad språkutveckling, som gör att vi arbetar med tecken 
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som stöd vilket är positivt för alla elever. Det medverkar även till att hålla ljud-
nivån på en lägre nivå i klassrummen. Under det här läsåret har arbetet med en 
språkutvecklingsgrupp skett i samverkan med grundsärskolan. Inför nästa läsår 
kommer vi att arbeta med tecken som stöd både inom grundskolan och särsko-
lans verksamheter. Det finns bara fördelar av att använda tecken som stöd i 
verksamheten. Ett arbete som måste fortsätta att uppmuntras! 

Utökningen med biträdande rektor på Parkskolan har varit mycket positiv för 
förskoleklassen som helhet. Parkskolans biträdande rektor har varit sammanhål-
lande för kommunens pedagoger inom förskoleklassen och även länk mellan 
förskoleklassen och förskolan. Det är viktigt eftersom två olika skolformer ska 
samverka och det ska finnas en röd tråd i verksamheterna som sedan ska över-
lämnas till med en gedigen information som gynnar elevernas fortsatta utveckl-
ing positivt från deras år ett i grundskolans verksamhet. 

I och med tvålärarsystemets successiva utbyggnad har det t i år blivit möjligt att 
en av våra pedagoger i förskoleklass, följer klassen till årskurs ett och därmed 
blir en bekant trygghet för både elever och vårdnadshavare. En pedagog som är 
väl förtrogen med elevernas kunskapsutveckling och behov av extra anpass-
ningar och särskilt stöd. En kvalitetshöjning som på sikt kommer att höja våra 
resultat i skolan. 

Terminsplaneringar och uppdaterad information i vikariepärmen är viktiga delar 
för att verksamheten ska fungera. Vi måste fortsätta vårt arbete med att tydlig-
göra rutiner och planera verksamheten i tydligt kalendarium. Det skapar ett lugn 
i verksamheten som gör att pedagogerna kan ägna sitt uppdrag till att göra verk-
samheten tillgänglig för alla elever. 

Ett inkluderande arbetssätt ökar tillgänglighet och stärker elevernas utveckling 
och lärande. Det som är bra för en är bra för alla. En insats för en enskild elev, 
till exempel bildstöd, kan vara ett bra stöd för hela klassen. 

Det viktigaste av allt är dock våra engagerade och kompetenta pedagoger och 
övrig personal, som alla, utifrån sin kompetens och erfarenhet lotsar våra elever 
i skolvardagen på vägen till att nå läroplanens kunskapskrav. 
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12 Förbättringsåtgärder inför läsåret 2018/2019 
 Enhetens förbättringsåtgärder 

12.1.1 Normer och värden 
• Utveckla våra terminsplaneringar och sätta in dem i vikariepärmen. Arbeta 

vidare med stopptecknet så att det blir lika självklart för eleverna att an-
vända det som att lyssna och acceptera när någon säger stopp. Fortsätta ar-
beta med tecken-som-stöd vid dagliga situationer och införa mer tecken i 
samband med olika teman i undervisningen. Vi vill arbeta mer med veckans 
uppdrag så att eleverna blir mer engagerade och kommer ihåg att utföra 
dem. 

12.1.2 Kunskaper 
• Arbeta vidare med materialet ”tänka räkna och resonera i förskoleklass” 

och ha tid avsatt varje vecka till praktisk matematik. Fortsätta arbeta med 
olika teman och väva in flera ämnen i ett och samma tema. Vi önskar hand-
ledning och konkreta tips på hur vi kan arbeta med de barn som behöver 
stöttas i sin språkutveckling, t ex uttalssvårigheter, och hur vi stöttar nyan-
lända elever som inte behärskar det svenska språket. Vi vill få till en rutin 
för hur eleverna ska få tillgång till iPaden i samband med ”fri lek”.  Vi vill 
också börja använda iPaden som ett läromedel, t ex genom att införa QR-
koder och hitta fler användbara appar. 

12.1.3 Elevernas ansvar och inflytande 

• Vi vill bli bättre på att genomföra ”riktiga” klassråd, men vi vill också fort-
sätta med våra dagliga samtal om ansvar och inflytande då dessa är konkreta 
och viktiga för eleverna. Till nästa läsår vill vi fortsätta arbeta med olika te-
man och låta eleverna vara med och önska innehåll och aktiviteter.  

12.1.4 Skola och hem 

• Vi vill se över hur vi genomför utvecklingssamtalen till nästa läsår. 

12.1.5 Övergång och samverkan 

• Vi måste få planeringstid tillsammans med fritids några tillfällen per termin 
eftersom förskoleklasspersonalen arbetar på fritids. Även F-3 planeringen 
behöver utvecklas. 

12.1.6 Skolan och omvärlden 
• Vi hoppas få åka på simskola även nästa år med förskoleklassen. Vi vill 

också gärna ha fortsatt stöd från bibliotek, kyrka och tandhygienist. 

 Rektors förbättringsområden 
• Handledning av skolans specialpedagog i språkutveckling och tecken som 

stöd. 

• Planeringstid fastställd i schema och kalendarium. 

• Implementera de aviserade bedömningsstöden från Skolverket. 
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• Fortsatt arbete med ”Förskoleklassens uppdrag” 

• Fortsatt samverkan med Karlskoga i möjligheten till simundervisning.. 
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