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1 Beskrivning av verksamheten 

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

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

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

sina egna förutsättningar för att nå så goda resultat som möjligt mot de natio-

nella målen, kunskaper och färdigheter. 

Svartå skola är en liten skola med drygt 40 elever. Klasserna är åldersblandade 

och består av F,1-2, 3-4 samt 5-6.  

Grundfakta skola 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Totalt antal barn/elever på skolan  39 39 44 

Antal barn i förskoleklass  4 5 12 

Antal elever i årskurserna Åk 1 6 7 3 

 Åk 2 8 5 4 

 Åk 3 8 9 6 

 Åk 4 3 9 8 

 Åk 5 4 4 8 

 Åk 6 6 4 3 

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

Andel lärare med formell behörighet i 

de ämnen som de undervisar i 

(%) 100 66 86 
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2 Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport vå-
ren 2017 

Skapa samsyn inom likabehandlingsteamet gällande kränkningsanmäl-

ningar.  

Personalen har diskuterat likabehandlingsärenden under arbetslagsträffar samt 

elevhälso-möten. Under vårterminen har likabehandlingsträffarna varit schema-

lagda till i gång i måna-den då även personal utanför likabehandlingsteamet del-

tagit i syfte att skapa samsyn kring likabehandlingsärenden. Arbetet har gett re-

sultat men bör fortsätta även under nästa läsår. 

Skapa fungerande rutiner för pedagogiska planeringar och skriftliga om-

dömen.  

Arbetet med pedagogiska planeringar och skriftliga omdömen har förbättrats 

men är fortfarande ett utvecklingsområde. Arbetet med att skapa en fungerande 

rutin kring detta kvarstår till nästa läsår. 

Utveckla elevernas delaktighet i de pedagogiska planeringarna.  

Fokus under detta läsår har varit att få igång rutiner för pedagogiska planeringar 

och skriftliga omdömen. Framsteg har skett men elevernas delaktighet är ett 

stort förbättringsområde. 

Förbättra informationen till vårdnadshavare genom en undersökning av 

vårdnadshavares förväntningar på edWise.  

Undersökning är ej genomförd. Under höstens föräldramöte fick vårdnadsha-

vare information om hur man loggar in på edwise.  

Verka för ett högre deltagande på tema-föräldramöten. 

Då det är åldersblandade klasser på Svartå skola hålls föräldramöten vår och 

höst för klassen. Föräldramöten med tema är inriktade på en årskurs i taget. 

Vårdnadshavare i Svartå får alltid en inbjudan till den gemensamma delen av 

föräldramöten med tema. 
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3 Året i verksamheten  

 Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 

Under läsåret har skolans elever varit organiserade i följande grund-grupper: F, 

1-2, 3-4 samt 5- 6. Dessutom har det varit samarbete och utbyte mellan de olika 

grupperna i bland annat idrott, bild, musik, elevens val och även vid andra till-

fälliga arbetsområden.  

Vi har jobbat vidare utifrån årshjulet för Traditioner och gemenskap som inför-

des under läsåret 15/16. Faddergrupperna som är en del av det arbetet har fort-

satt och vi har utökat användningen av grupperna så att de blivit en naturlig 

uppdelning vid gemensamma lektioner och aktiviteter. Grupperna har gynnat 

samtliga elever genom att de skapats med fokus på ledarskap, kamratskap och 

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

grupp, kamratskap att sammansättningen av elever skapar möjligheter att knyta 

nya kontakter men även bryta gamla mönster och kunskap att gruppen tillsam-

mans ska få den mest gynnsamma inlärningssituationen.  

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

en förmiddag i veckan under två perioder. De har haft hemkunskap och 

språkval. Vi ser detta som en mycket positiv förberedelse inför åk 7, eleverna 

blir förtrogna med miljön och får en möjlighet att knyta nya kontakter. 

 Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel 

3.2.1 Läslyftet NO 

En pedagog från Svartå skola har deltagit i läslyftet med inriktning NO. 

3.2.2 Skapande skola 

Skapande skolas syfte är att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet är att ge-

nom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och 

konstnärliga uttryck i skolans arbete. 

Skapande skola ska tillföra ett starkt kulturellt och pedagogiskt mervärde i sko-

lans arbete. Tanken är att den estetiska och kreativa kompetens, som kulturlivet 

liksom skolan besitter ska kompletteras och bättre tas till vara på och vara en 

del av verksamhetens kvalitets- och kompetensutveckling. Estetik och kreativitet 

kan öppna nya vägar för att skapa intresse och lust samt ge förståelse och skapa 

mening.  
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4 Systematiskt kvalitetsarbete 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kvarsittning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utredning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skriftlig varning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tillfällig omplacering 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tillfällig placering vid annan sko-

lenhet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omhändertagande av föremål 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

 Kränkande behandling 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Antal kränknings-  

anmälningar 

F P To F P To F P To 

År 1-6  8 8 1 3 4 5 1 6 

 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-06-20 
      

KUN 95-2018 
Sida 

9(24) 

 

Kvalitetsrapport Svartå skola 1-6 och förskoleklass 

 Elevenkät för åk 2 och åk 5  

Trygghet:  
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Jag känner mig trygg i skolan 4,00 3,40 

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

trygg i skolan, illa behandlad, utsatt eller trakasserad 

4,00 3,80 

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

I min skola finns det lärare som jag är rädd för 3,30 3,76 

Grundläggande värden:  
  

  

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter 3,50 3,50 

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen 3,00 3,50 

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

I min skola respekterar elever och lärare varandra 4,00 3,40 

Ordningsregler:  
  

  

I min skola följer eleverna de trivsel- och ordningsregler 

som finns 

3,00 3,00 

Mina lärare ser till att trivsel- och ordningsreglerna på 

skolans följs 

3,75 3,25 

5.3.1 Analys av elevenkät  

Elevgrupperna består av ett lågt antal elever vilket betyder att resultatet ej är 

statistiskt säkerställt och dessutom gör det svårt att analysera. Vid genomföran-

det av enkäten fick eleverna i Åk 2 hjälp med att få frågorna förklarade. I åk 5 

arbetade det mer självständigt, men de erbjöds hjälp om de var osäker med frå-

gorna. 

Jämfört med förra läsåret ser vi en förbättring. Eleverna upplever att de känner 

sig trygga i skolan och vi ser också förbättrade värden vad gäller ”grundläg-

gande värden”. 

Något sämre siffror vad gäller ordningsregler, men siffrorna är ändå tillfreds-

ställande. 

 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? 

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

vårdnadshavare sker detta på föräldramöten. 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund utifrån 

ett inkluderande synsätt. 

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. 

Skolans trygghetsinventering genomförs med samtliga elever. 

Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2 ggr/läsår där skolans samordnare deltar, rek-

tor deltar och kallar. 

Vid personals frånvara stöttar ordinarie personal vikarien så långt som möjligt.  

Pedagogerna arbetar med att utveckla bildstöd/tecken som stöd. 

Vi arbetar med att vara en god kamrat. 

I samband med APT behandlas likabehandlingsfrågor.. 

Arbeta vidare med att medvetandegöra eleverna om det egna ansvaret för att skolans ord-

ningsregler följs samt för att nå trygghet och arbetsro i klasserna.. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Likabehandlingsplanen presenterades på föräldramötet och hur en kränknings-

anmälan går till. Rektor gick även igenom förväntansdokumentet. 

Personalen har diskuterat likabehandlingsärenden under arbetslagsträffar och 

hur vi ska arbeta med skolansvärdegrund. 

Vi arbetar fortfarande med att bli snabbare på anmäla, utreda och avsluta våra 

kränkningsärenden. 

Under hösten träffades LBT vid fem tillfällen. Under vårterminen var träffarna 

schemalagda en gång i månaden, då även övriga arbetslaget deltar. Vi tycker att 

det har varit bra. 

Vid varje APT finns tid avsatt för likabehandlingsärenden. 

Föräldrar har informerats vid de ärenden som varit och har informerats om re-

sultatet av de arbeten som inletts i samband med anmälningarna. Vi har även 

haft schemalagda veckomöten med föräldrar, angående likabehandlingsärenden.  

Varje rast har vi två schemalagda rastvärdar. 

Samtliga Elever har gjort trygghetsenkät. 

Rektor och samordnare har deltagit på likabehandlingsmöten, där vi diskuterat 

hur vi ska förbättra arbetet. 
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Personal stöttar vikarier så långt som möjligt. Tyvärr har det vid flera tillfällen 

saknats vikarie och personalen har fått klara undervisningen utan extra person. 

Vårt mål med att arbeta med bildstöd/tecken som stöd har varit svårt att full-

följa p.g.a. att vi enbart har en dator kopplat till symwriter samt att den inte går 

att koppla till en skrivare. 

Vi arbetar på många olika sätt för att ge eleverna verktyg till att vara en god 

kamrat. Vi har i åk 1-4 arbetat med ett projekt från UR där eleverna fått göra en 

klokbok där de får tips om hur de kan agera i olika kompissituationer. Vi samta-

lar också kontinuerligt med frågor om hur man är en god kamrat. 

Vi jobbar på lektioner och på klassråd om elevernas egna ansvar att följa sko-

lans ordningsregler.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Vi ska bli bättre på att använda det digitala verktyget runt kränkningsanmäl-

ningar. 
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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 

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 80 100 88 66 50 56 50 66 60 

Svenska som andra-

språk  

      0  0 

Matematik 60 67 63 33 67 56 33 33 33 

  

6.1.2 Måluppfyllelse åk 3 

Måluppfyllelse 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Svenska 100 100 100 66 100 89 100 100 100 

Svenska som 
andraspråk  

   0  0 0  0 

Matematik 80 67 75 33 100 78 33 100 66 

SO    100 100 100 100 100 100 

NO    100 100 100 100 100 100 

Engelska    100 100 100 66 100 83 

Bild    100 100 100 100 100 100 

Teknik    100 100 100 100 100 100 

 

6.1.3 Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse 
för åk 3 

Även om det på grund av lågt antal elever i åk 3 är svårt att göra en meningsfull 

och rättvis analys, så kan man konstatera att Matematiken har dippat en aning, 

medan svenskan har höjts. 

Måluppfyllelsen i åk 3 är 100% bland pojkarna. Det finns tre flickor i klassen, 

varav en är nyanländ. Även om hon bedömts efter sva har proven varit svåra 

för henne. 
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 Nationella prov åk 6 

Måluppfyllelse 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Nationellt prov (%) F P To F P To F P To 

Svenska  100 100 100  100 100 100 100 

Svenska som andraspråk          

Matematik  67 67 75  75 100 100 100 

Engelska  67 67 100  100 50 100 67 

 Måluppfyllelse åk 6 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

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

Bild  83 83 100  100 100 100 100 

Engelska  67 67 100  100 100 100 100 

Hem- och konsument-

kunskap 

 100 100 100  100 100 100 100 

Idrott och hälsa  100 100 100  100 100 100 100 

Matematik  50 50 100  100 100 100 100 

Modersmål          

Musik  100 100 100  100 100 100 100 

Naturorienterande äm-

nen 

         

     Biologi  100 100 100  100 100 100 100 

     Fysik  83 83 100  100 100 100 100 

     Kemi   100 100 100  100 100 100 100 

(Samhällsorienterande 

ämnen 

         

     Geografi  100 100 100  100 100 100 100 

     Historia  100 100 100  100 100 100 100 

     Religionskunskap  100 100 100  100 100 100 100 

     Samhällskunskap   100 100 100  100 100 100 100 

Slöjd   83 83 100  100 100 100 100 

Svenska  83 83 100  100 100 100 100 

Svenska som andra-

språk 

         

Teknik   100 100 100  100 100 100 100 
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6.3.1 Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse 
för åk 6 

Det här är en grupp på tre elever så det är svårt att göra en meningsfull och 

rättvis analys. En elev når inte målet på det nationella provet i engelska, men vi 

har bedömt att eleven uppfyller kunskapskravet för ämnet. Samtliga elever har 

precis nått målet i nationella proven i matematik. 

6.3.2 Ogiltig frånvaro 

 

 

 

 

Kommentar: Ogiltig frånvaro har förekommit vid enstaka tillfällen och följts 

upp genom kommunens frånvarorutin. 

6.3.3 Åtgärdsprogram 

 

 

 

 

6.3.4 Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 

 

 

 

 

 

 

6.3.5 Anpassad studiegång 

 

 

 

 

6.3.6 Handledning på modersmål 

 

 

Kommentar: Eleverna har haft handledning en förmiddag i veckan. 

Ogiltig från-

varo 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6   0 0 0 0 2 2 4 

Åtgärdsprogram 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 1 2 3 1 1 2 1 1 2 

Särskild 

undervisning 

eller enskild 

undervisning 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anpassad stu-

diegång 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Handledning 

på modersmål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 0 0 0 3 3 6 2 2 4 
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6.3.7 Modersmålsundervisning 

6.3.1  

6.3.2  

6.3.3  

6.3.4  

6.3.5 Elevenkät 

Stimulans 
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

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

mer 

3,75 3,00 

Jag känner att jag lär mig viktiga saker i skolan 4,00 3,60 

Anpassning efter elevens behov/Utmaningar 
  

  

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag be-

höver det 

4,00 3,80 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att 

jag förstår 

3,75 3,60 

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

ett högre betyg 

4,00 3,67 

 

6.3.6 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 modersmålet  

 

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 kunskapsnivå. 

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

rutinpärmens riktlinjer. 

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

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

samheten för att kunna omfördela resurser efter behov. Detta, liksom mer individuell under-

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

Åk 1-6 F P To 

Dari 0 1 1 

Thailändska 21 1 3 
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Terminsplaneringar delges fritidshemmen för att möjliggöra att fritidshemmen är ett komple-

ment och kompensatoriskt stöd i elevernas kunskapsutveckling. 

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

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

ämnen. 

Studiehandledning ska ges under elevens 4 första år i Sverige. 

Pedagogiska kartläggningar/utredningar ska omfatta skolans samtliga verksamheter inför 

upprättande av extra anpassningar och åtgärdsprogram. 

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Samtliga elever i årskurs 1-6 har fått skriftliga omdömen på höst och vårtermi-

nen. Utifrån behov har anpassningar skrivits till åtta elever, 3 pojkar och 5 

flickor.  

Det särskilda stöd vi har kunnat ge är då ordinarie personal omorganiserar sig i 

olika projekt. T.ex. genomförde vi ett gemensamt läsprojekt i åk 1-6 så att en 

elev under en 4 veckors period fick tillgång till enskild undervisning. Dessutom 

har vissa elever tekniskt stöd i form av egen dator. 

Åtgärdsprogram är upprättat för två elever. 

Pedagogiska planeringar har ej skrivits i den utsträckning som behövs och är 

önskvärt.  

En lärare har gått läslyftet för att främja elevers lärande i NO 1 och 2. Det har 

varit bra och gett lärare verktyg att använda ett mer ämnesspecifikt språk. Dis-

kussionerna i ämnesgruppen har varit utvecklande. 

Vi har läst och fortsatt diskussionen om inkluderingsarbete.  

Vi analyserar undervisningen och försöker förbättra våra lektioner och anpassar 

dom utifrån förra årets resultat. 

Vi delger våra planeringar till fritidshemmet under våra arbetsplatsträffar. Vi har 

vid några tillfällen haft gemensamma lekar tillsammans med fritids, då idrottslä-

raren instruerat några, för fritidspersonalen, nya lekar och spel. 

Vid behov görs pedagogiska kartläggningar och vi försöker hela tiden arbeta ut-

ifrån dessa. 

Elever med behov av studieanledning har fått undervisning i den mån kunnig 

lärare har kunnat anställas. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

 Vi behöver skriva pedagogiska planeringar i samtliga ämnen. 
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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. 

 Elevenkät för åk 2 och åk 5 

Delaktighet och inflytande 
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 3,75 2,75 

På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur vi 

ska arbeta med olika skoluppgifter 

2,75 3,25 

 

7.1.1 Analys av elevenkät 

Skillnaderna mellan åk 2 och åk 5  

Eleverna i åk 2 uppfattar i större grad att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, 

även om resultatet får anses tillfredsställande i båda årskurserna. 

 ENHETENS MÅL 
Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckl-

ing 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning 

med stigande ålder 

 

Hur når vi målen? 

Informera och tydliggöra kunskapskraven för eleverna. 

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

mena till grund för samtalet. 

Skriftliga omdömen skrivs kontinuerligt i edWise. 

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

vårterminens samtal. 

Klassråd 2 ggr/månad, elevråd 1 ggr/mån, likabehandlingsråd 1ggr/mån, matråd minst 

1ggr/termin.  

Elevdelaktighet vid upprättandet av pedagogiska planeringar som ska upprättas i alla äm-

nen. 
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Göra eleverna medvetna om innebörden av inflytande och ansvar genom utvecklingssamtal, li-

kabehandlingsråd, klassråd och delaktighet vid pedagogiska planeringar.  

Förbättra elevernas möjlighet att vara med vid planering av arbetsområden genom diskuss-

ioner med eleverna. 

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

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Varken föräldrar, elever eller pedagoger kunde läsa de skriftliga omdömena på 

edwise innan utvecklingssamtalet under hösterminen. Vi fick begära att admi-

nistratören fick skicka dom via mail. Samtalet kunde genomföras, men elever 

och föräldrar kunde inte läsa omdömena. 

Samtliga klasser har haft klassråd, men vi har inte haft det varannan vecka. Inte 

heller elevråd har ägt rum en gång i månaden. Matråd har bara varit en gång un-

der läsåret. 

Eleverna har inte varit delaktiga under skrivandet av våra pedagogiska plane-

ringar. 

I åk 3-4 arbetar eleverna en gång i veckan utifrån sina egna valda förbättrings-

områden. Dessa områden har lärare, föräldrar och elev bestämt under utveck-

lingssamtal och finns förankrat IUP. Även i 5-6:an arbetar vi kontinuerligt med 

att eleverna ska arbeta och ta ansvar för vad som står i deras IUP. Också under 

klassrådet får eleverna inflytande och får känna delaktighet i skolans verksam-

het.  

Eleverna har vid flera tillfällen fått vara med och planera lektioner för andra års-

kurser. På idrotten har eleverna haft ledarskap för varandra. 

Eleverna i 3-4:an får ibland påverka både innehåll och redovisningsform vid 

olika läxor och test. 

Vi arbetar ofta åldersblandat i olika teman, där de äldre eleverna tar ansvar för 

de yngre. 

 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

 Schemat måste vara publicerat på edwise vid terminstart så att alla kan 

komma åt sina omdömen. 

 Vi måste också ha klassråd/elevråd i den utsträckning vi beslutat. 

 Få igång arbete med de pedagogiska planeringarna och göra eleverna del-

aktig. 
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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 
 

 

 

 

 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? 

Föräldramöte två gånger per läsår sker på skolan. 

Information om edWise sker på föräldramöte. 

Kommunens gemensamma ”Föräldramöte med tema år 1-6” erbjuds samtliga vårdnadsha-

vare. 

Tydliggöra kunskapskraven samt skriva skriftliga omdömen kontinuerligt i edWise 

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

mena ligger till grund för samtalet. 

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

vårterminens samtal. 

Mentor upprättar rum på edWise. 

Vid behov tas kontakt med vårdnadshavare snabbt. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Föräldramöten har genomförts på höst- vårterminen.  Under höstens föräldra-

möte fick föräldrarna information om hur man loggar in på edwise. 

Vi skriver omdömen i samtliga ämnen och har utvecklingssamtal minst en 

gång/termin. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Vi ska uppdatera de Skriftliga omdömena mer kontinuerligt. 

 Vi behöver arbeta med att få samtliga föräldrar att logga in på edwise.   

Antal klago-

mål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

År 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 företroendefullt 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? 

Åldersintegrerade grupper samt överlämnande 

Schemalagda möten för pedagoger med rektor. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Då organisationen på skolan är 1-2, 3-4 och 5-6 så blir åldersintegrering en na-

turlig del av vår skoldag. Dessutom har införandet av åldersblandade fadder-

grupper öppnat upp för ytterligare samarbete. Åk 6 åker under två perioder till 

Stora Valla. Dessutom sker en överlämning av dokumentationer från elevak-

terna och klassläraren har gjort en skriftlig sammanställning över varje elev för 

överlämnande till specialpedagog. 

Varje torsdag har vi schemalagt möte med rektor, specialpedagog och kurator 

där vi diskuterar elevärenden. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

 Arbeta vidare med att utveckla samarbetet och informationsutbytet med fri-

tidshemmet. 
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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. 

Samarbete med närliggande verksamheter, företag och organisationer 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 Åk 6 förbereder en PRAO-dag 

 Representant från huvudbiblioteket har haft schemalagda besök på skolan. 

Dessa har inneburit att eleverna haft många tillfällen till bokprat, fått bok-

tips, biblioteket har rensats och strukturerats.  

 Vi har ett väl fungerande samarbete med Svartå IF och föräldrar, de hjälper 

oss bl.a. med att dra skidspår och med olika friluftsmaterial.  

 Vi har haft två författarbesök under läsåret, ett för 1-3 och ett för 3-6.  

 Vi har varit på teater, film, musikal och konsert i Folket Hus i Degerfors. 

Dessutom har musikskolan varit här och visat upp olika instrument och 

musikskolan har också haft konsert i Folket Hus. 

 Vidare har vi haft besök av tandhygienist i F-klassen och åk 3-4. 

 Åk 4 har varit iväg på studiedag till Alfred Nobels villa Björkborn. 

 Åk1-2 har varit på ”energidag” i Degerfors. 

 Åk 6 har varit på orienteringsdag i Råbäck. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Vi behöver bli bättre på att följa syv-planen. 
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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 betygsätt-

ningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betyg 

 Elevenkät för åk 2 och åk 5 

Veta vad som krävs 
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla äm-

nen 

3,75 3,00 

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

nena 

3,00 3,50 

11.1.1 Analys av elevenkät 

Enkäten visar att eleverna är nöjda med hur vi arbetar med mål och förvänt-

ningar. Någon elev vill att vi ska vara ännu tydligare med våra förväntningar på 

eleverna. 

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

Bedömningarna ska vara likvärdiga på skolan och i kommunen 

 

Hur når vi målen? 

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

Samrättning av nationella prov sker i ämnesgrupper sammansatta av skolledningen. 

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

kunskapskraven i Lgr- 11. 

Likvärdig bedömning diskuteras en gång/månad i arbetslagen. Lagledarna ansvarar och 

fastställer tid. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vad har vi gjort? 

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

pedagoger från skolan deltagit har det fungerat bra och skapat en samsyn av be-

dömningen. Vid genomförandet av de muntliga proven i åk 6 har det varit bra 

att två pedagoger gjort bedömningen. 
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12 Rektors slutord  

Under det gånga läsåret har elevantalet på skola varierat kraftigt genom in- och 

utflyttning. Detta har påverkat organisationen inom samtliga verksamheter, 

både genom resursfördelning men även för gruppdynamiken i de olika elev-

grupperna.  

De upprepade förändringarna i elevgrupperna har ställt krav på pedagogernas 

arbete med det främjande och förebyggande likabehandlingsarbetet. Tack vare 

de fungerande rutinerna med årshjulet för Traditioner och gemenskap har detta 

kunna genomföras på ett tillfredställande sätt. 

Förskoleklassen har under läsåret varit den största enskilda åldersgruppen, den 

enda åldershomogena undervisningsgruppen samt även varit den grupp som 

inte påverkats av in- och utflyttning. Gruppen har utvecklat en positiv gemen-

skap och en bra grund för vidare kunskapsutveckling. Placeringen i fritidshem-

mets lokaler har däremot inte gynnat samarbete med skolans övriga klasser, ele-

ver samt pedagoger.  

Svartå skola är en liten skola, litenheten är skolans styrka men även svaghet.  

I styrkan ligger pedagogernas nära kontakt med eleverna där samtliga blir sedda 

och uppmärksammade. I den styrkan ligger dessutom elevernas omsorg om och 

acceptans för varandra. Att samarbeta över ålders- och årskursgränser är en na-

turligdel av verksamheten, både för elever och pedagoger.  

I svagheten ligger den lilla organisationen, med få pedagoger. Verksamheten blir 

sårbar vid frånvaro av vikarier, men detta motverkas av pedagogernas stora 

kunskap om samtliga elever, deras kunskap om organisationen samt deras flexi-

bilitet. Under det gångna läsåret har EHT utvecklats på så sätt att pedagoger 

från samtliga verksamheter finns representerade vid mötena och de sker vecko-

vis. Detta har varit positivt då framförallt fritids har fått en ökad kunskap om 

varje enskild elev. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta.   

Inför läsåret 2018-19 kommer skolans elever organiseras i två undervisnings-

grupper. F-2 och 3-6. Genom denna organisation kommer även Svartå skola ett 

steg närmare målet med två-lärar-system i kommunens skolor. Gruppen F-2 

leds av en pedagog samt stöttas genom samverkan med pedagog från fritids-

hemmet, gruppen 3-6 leds av två pedagoger.  

Utvecklingen av samarbetet mellan samtliga professioner på skolan fortsätter 

under kommande läsår. Det kommer att vila på tre delar, APT, EHT samt Ar-

betslagsträffar. 

Samtliga koncentreras till samma veckodag enligt ett rullande schema  
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13 Förbättringsåtgärder inför läsåret 2018/2019 

 Rektors förbättringsåtgärder 

 Dokumentera befarade kränkningar i det digitala uppföljningssystemet. 

 Fortsätta arbetet med att skapa rutiner för att skriva pedagogiska plane-

ringar och kontinuerliga skriftliga omdömen samt göra eleverna mer del-

aktig i upprättandet av pedagogiska planeringar. 

 Lägga in rådsverksamheten i kalendariet. 

 Fortsätta arbeta för att vårdnadshavare tar del av information på edwise i 

högre utsträckning. 

 


