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VÅR IDÉ OM EN BRA SKOLA FÖR VARJE ELEV
figur 2. Stöd ur ett inkluderingsperspektiv

Skolutveckling förutsätter
- förmåga till organisatoriskt tänkande
- utvecklade organisationsföreställningar
- att lärares arbete synliggörs
- att arbetslag är lärlag
- kollektiv disciplinering
- organisatoriskt ledarskap

Särskilt
stöd

Extra
anpassningar

Inkluderande
lärmiljöer

!

Exempel på faktorer som bidrar till inkluderande lärmiljöer:
> Goda relationer mellan skolan, eleven och vårdnadshavarna
> Gemensamma rutiner för hur skolan kan arbeta med anpassningar och stöd

Organisationens utveckling

Vår ide om en bra skola för varje elev
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En skola där varje elev får goda förutsättningar att må bra, nå sina och utbildningens mål.
Organisation

Fysisk och social miljö:

1. Samsyn kring uppdrag, idé och mål

• En trygg, tillgänglig och kreativ miljö där trivsel och arbetsro råder
• Förtroendefulla relationer med alla - internt och externt.

2. Lyhört och tydligt ledarskap på alla nivåer från lärare till huvudman

80

Hit ska vi

3. Tydliga och väl förankrade rutiner, strukturer och processer
4. Ett väl fungerande Systematiskt KvalitetsArbete

- som utgår från uppdraget och elevernas förutsättningar och behov
- där vi möter varandra med positiva förväntningar
- som tar tillvara och utvecklar kompetens och engagemang
- där vi arbetar tillsammans och systematiskt för varje elevs bästa

En skola där varje elev upplever:
•
•
•
•
•
•
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sig sedd och bekräftad, varje dag
att det som görs är begripligt, hanterbart och meningsfullt
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inflytande och delaktighet
att de kan, vill och vågar
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lust, nyfikenhet och stolthet
autonomi – ”att få möjlighet att klara sig på egen hand,
vara oberoende”
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Elevernas utveckling

Processkvalitet

relaterar till de aktiviteter och den pedagogiska verksamhet som äger rum i skolan.
Medarbetarnas samspel med eleverna, samspelet mellan elever och verksamhetens
innehåll, arbetssätt, användande av material, uppläggning av arbete och lärandemiljö ses här
som viktiga dimensioner.
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Bedömningsområde 2: Undervisning – i vilken utsträckning får eleverna en undervisning som främjar deras möjligheter
att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden, i förhållande till Skolinspektionens kvalitetskriterier?

Elevhälsoteamets främjande och förebyggande roll i förhållande till
skolans processer enligt bilden nedan

Undervisningen planeras och genomföras på ett sådant sätt att den främjar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden. För att kunna
göra det planerar och genomför lärarna undervisningen så att syftet med ämnet enligt kursplanen kan nås och eleverna kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina
förutsättningar. Lärarna genomför undervisningen till innehåll och didaktik – t.ex. i läromedel, diskussioner och arbetsformer – så att den överensstämmer med de värden
som skolan har att förmedla enligt läroplanen. Läraren disponerar lektioner så att det finns ett logiskt flöde av olika moment/aktiviteter så att eleverna upplever
undervisningen som stimulerande och varierad. Ett aktivt lärarstöd liksom höga förväntningar hos läraren på alla elevers kunskapsutveckling genomsyrar undervisningen
och bidrar
till ett stödjande samlar
undervisningsklimat.
I det aktiva lärarstödet av elevernas lärprocesser ingår att läraren ger eleverna möjlighet
att utveckla och använda olika
Elevhälsoteamet
särskild
Elevhälsoteamets
strategier
för sitt lärande.
är välstrukturerad och genomsyras av att läraren leder och styr arbetsprocesserna utifrån kompetens
utgångspunkten
att eleverna kan och
kompetens
som Undervisningen
fungerar som resurs
är tillgänglig
vill ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Läraren förklarar så att eleverna förstår och säkerställer att eleverna kommer igång med sitt skolarbete och bibehåller engagemang
till huvudprocesser. Syftet med
för såväl den enskilde
i uppgiften. I detta ingår att läraren tydliggör syfte och mål med valt undervisningsinnehåll och arbetssätt för att skapa överblick och sammanhang för eleverna.

teamets insatser är att främja goda

eleven som för lärteamen

studieförutsättningar
och att
och för den
enskilde deras tänkande.
I syfte att
främja och stärka elevernas
motivation och engagemang i undervisningen
utmanar läraren eleverna med uppgifter och aktiviteter
som utvecklar
Elevhälsobrister isig
lärmiljön
och
i
läraren.
Oavsett förebygga
var eleven befinner
förmedlar
läraren
höga förväntningar på eleverna teamets
i kombination med att ge eleverna de förutsättningar
de behöver för att kunna leva upp till
den totala
förväntningarna.
Härutbildningsmiljön.
ingår att ta fasta på de elever som når långt i sin kunskapsutveckling,
och
att
ge
dessa
tillräckligt
utmanande
uppgifter
eller
låta dem arbeta i en
resurser
snabbare takt (acceleration). Men det ingår också att genomföra stödjande insatser för elever i syfte att göra undervisningen mer tillgänglig och gynna deras
kunskapsutveckling.
I lärarens pedagogiska ledning och styrning ingår att med regelbundenhet och varierade metoder tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen. Dels i
syfte att utveckla undervisningen, dels i syfte att utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar för sitt eget lärande. I detta ingår bland annat att ställa frågor
till eleverna utan att det finns ett givet svar, och därigenom ge eleverna möjlighet att utveckla och använda olika strategier för sitt lärande.
Nedan följer de frågor som ska
utredas inom området Undervisning.
Mottagningsprocessen

Undervisningsprocessen

Övergångsprocessen

2A: I vilken utsträckning är undervisningen målfokuserad, varierad och innehåller att aktivt lärarstöd?
Nivåer enligt
Skolinspektionens
kvalitetskriterier
Elevhälsoteamets
kompetens

engageras i tidiga skeden av
elevens studieperiod och snarast
när en elev tappar studiefart och i
förebyggande
syfteavredan
innanav uppgifter och
Undervisningen
består
olika typer
detta sker.
aktiviteter
så att det blir en variation och balans.

I hög utsträckning

Eleverna ges ett aktivt lärarstöd så att de förstår,
kommer igång med sitt skolarbete och bibehåller sitt
engagemang.
Undervisningen är strukturerad, med
intresseväckande inledningar, sammanhang i
genomgångar, logiskt flöde i uppgifterna och
sammanfattande avslut. Det är tydligt för eleverna
vad som är syftet med olika arbetsmoment. Syftet
överensstämmer med målen i läroplanen både
avseende kunskaper och värden.

Lärteamen har det fulla
ansvaret för varje elevs

I flera delar, men
I låg utsträckning
Empiri
Utvecklingssamtalsprocessen
utveckling mot målen.
utvecklingsområden
Elevhälsoteamet kan
finns
aldrig
ta över ettObservationer.
sådant
Undervisningen saknar tillräcklig variation
för att
ansvar.
stimulera eleverna att lära och utvecklas.
Lektionerna
Intervju med
består till stor del av en typ av uppgift/aktivitet.
elever, lärare,
Elever får inte tillräckligt med stöd för att komma
elevhälsa och
igång med sina uppgifter och/eller tillräckliga
rektor
förklaringar för att de ska förstå och bibehålla ett
engagemang.
Undervisningens struktur är otydlig. Det kan saknas
ett logiskt flöde mellan uppgifter eller arbetsmoment.
Syftet med lektionen eller olika arbetsmoment blir
otydligt för eleverna, och/eller syftet
överensstämmer inte helt med läroplanens mål
avseende kunskaper och värden.

Organisation

Bergeforsens skolas kärnverksamhet är indelad i tre ansvarsområden. Inom dessa sker
utbildning för årskurserna F-3, 4-6 samt grundsärskolan.

I flera delar, men
utvecklingsområden
finns

Det förekommer naturliga inslag i undervisningen
som stärker elevernas självförtroende och motivation
att lära. I undervisningen har lärarna genomgående
höga förväntningar på eleverna.
Undervisningens innehåll och arbetssätt är anpassat
till aktuell elevgrupp så att arbetet anpassas,
stimulerar och utmanar alla elever, oavsett hur långt
de har kommit i sin kunskapsutveckling.

I låg utsträckning

Det finns en omedvetenhet om vikten av att stärka
elevernas självförtroende och motivation att lära. I
undervisningen har lärarna låga förväntningar på
eleverna.
Undervisningen är till innehåll och arbetsuppgifter
lika för alla elever, och eleverna arbetar i hög
utsträckning individuellt. Undervisningen är anpassad
efter en medelnivå, snarare än utifrån eleverna i den
aktuella elevgruppen.

Empiri

Observationer
Intervju med
elever, lärare,
elevhälsa och
rektor

Nedan följer de frågor som ska utredas inom området Undervisning.
Nivåer enligt Skolinspektionens kvalitetskriterier

2A: I vilken utsträckning är undervisningen målfokuserad, varierad och innehåller att aktivt lärarstöd?

I hög utsträckning

Nivåer enligt Skolinspektionens kvalitetskriterier

Stimulera och utmana utifrån varje elevs
behov och förutsättningar

Nivåer enligt Skolinspektionens kvalitetskriterier

I flera delar, men
utvecklingsområden
finns

I låg utsträckning

Undervisningen präglas av övningar och frågor som
har karaktären av ”rätt eller fel” och utrymmet för
eleverna att reflektera över sitt eget lärande är litet.
Eleverna ges inte på ett medvetet sätt strategier för
sitt eget lärande, och därmed liten möjlighet att ta
eget ansvar för det egna lärande.
I undervisningen ingår enformiga metoder för att
planera och utvärdera undervisningen tillsammans
med eleverna. Eleverna påverkar det kommande
arbetet ad hoc, och utan att det sker i ökad
utsträckning i relation till deras ålder och mognad.

I flera delar, men
utvecklingsområden
finns

I låg utsträckning

Empiri

Observationer.
Undervisningen saknar tillräcklig variation för att
I låg utsträckning
Empiri
stimulera eleverna att lära och utvecklas. Lektionerna
Intervju med
består till stor del av en typ av uppgift/aktivitet.
elever, lärare,
Elever får inte tillräckligt
med stöd
för attför
komma
Observationer.
Undervisningen
saknar tillräcklig
variation
att
elevhälsa och
igång
med
sina
uppgifter
och/eller
tillräckliga
stimulera eleverna att lära och utvecklas. Lektionerna
rektormed
förklaringar
och bibehålla ett
Intervju
består
till storför
delatt
avde
en ska
typ förstå
av uppgift/aktivitet.
engagemang.
elever, lärare,
Elever får inte tillräckligt med stöd för att komma
Undervisningens
struktur
är otydlig.
Det kan saknas elevhälsa och
igång
med sina uppgifter
och/eller
tillräckliga
rektor
ett logiskt flöde
arbetsmoment.
förklaringar
för attmellan
de skauppgifter
förstå ocheller
bibehålla
ett
engagemang.
Syftet med lektionen eller olika arbetsmoment blir
otydligt för eleverna,
och/eller
syftet
Undervisningens
struktur
är otydlig.
Det kan saknas
ett
logiskt flöde mellan
uppgifter
eller arbetsmoment.
överensstämmer
inte helt
med läroplanens
mål
Syftet
medkunskaper
lektionen eller
arbetsmoment blir
avseende
och olika
värden.
otydligt för eleverna, och/eller syftet
överensstämmer inte helt med läroplanens mål
avseende
kunskaper
ochbehov
värden.och förutsättningar?
2B: I vilken utsträckning stimuleras och utmanas eleverna i undervisningen utifrån varje
enskild
individs
Undervisningen
I hög
utsträckningbestår av olika typer av uppgifter och
aktiviteter så att det blir en variation och balans.
Eleverna ges ett aktivt lärarstöd så att de förstår,
kommer
igång medbestår
sitt skolarbete
och av
bibehåller
Undervisningen
av olika typer
uppgiftersitt
och
engagemang.
aktiviteter så att det blir en variation och balans.
Undervisningen
är strukturerad,
Eleverna ges ett
aktivt lärarstödmed
så att de förstår,
intresseväckande
inledningar,
sammanhang
i
kommer igång med
sitt skolarbete
och bibehåller
sitt
genomgångar,
engagemang.logiskt flöde i uppgifterna och
sammanfattande
Det är tydligt
Undervisningenavslut.
är strukturerad,
medför eleverna
vadintresseväckande
som är syftet med
olika arbetsmoment.
inledningar,
sammanhangSyftet
i
överensstämmer
med målen
genomgångar, logiskt
flöde i läroplanen
uppgifternabåde
och
sammanfattande
Det är tydligt för eleverna
avseende
kunskaperavslut.
och värden.
vad som är syftet med olika arbetsmoment. Syftet
överensstämmer med målen i läroplanen både
avseende kunskaper och värden.

I flera delar, men
utvecklingsområden
finns

Målfokuserad - Varierad - Aktivt lärarstöd

Nivåer enligt Skolinspektionens kvalitetskriterier

2B: I vilken utsträckning stimuleras och utmanas eleverna i undervisningen utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar?

I hög utsträckning
Nivåer enligt Skolinspektionens kvalitetskriterier
I hög utsträckning
Det förekommer naturliga inslag i undervisningen
som stärker elevernas självförtroende och motivation
att lära. I undervisningen har lärarna genomgående
Det förekommer naturliga inslag i undervisningen
höga
förväntningar
på eleverna.
som
stärker elevernas
självförtroende och motivation
Undervisningens
innehåll och
är anpassat
att lära. I undervisningen
hararbetssätt
lärarna genomgående
till höga
aktuell
elevgrupp
arbetet anpassas,
förväntningarså
påatt
eleverna.
stimulerar
och utmanar
allaoch
elever,
oavsettärhur
långt
Undervisningens
innehåll
arbetssätt
anpassat
de till
haraktuell
kommit
i sin kunskapsutveckling.
elevgrupp
så att arbetet anpassas,

I flera delar, men
utvecklingsområden
finns
I flera delar, men
utvecklingsområden
finns

stimulerar och utmanar alla elever, oavsett hur långt
de har kommit i sin kunskapsutveckling.

I låg utsträckning

Empiri

I låg utsträckning
Empiri
Observationer
Det finns en omedvetenhet om vikten av att stärka
elevernas självförtroende och motivation att lära. I
Intervju med
undervisningen har lärarna låga förväntningar på
Observationer
Det finns en omedvetenhet om vikten av att stärka
elever, lärare,
eleverna.självförtroende och motivation att lära. I
elevernas
elevhälsa
Undervisningenhar
är lärarna
till innehåll
arbetsuppgifter
Intervju
med och
undervisningen
låga och
förväntningar
på
rektor
lika
för
alla
elever,
och
eleverna
arbetar
i
hög
elever,
lärare,
eleverna.
utsträckning individuellt.
Undervisningen
är anpassad elevhälsa och
Undervisningen
är till innehåll
och arbetsuppgifter
efter
medelnivå,
änarbetar
utifrån ieleverna
i den rektor
lika
fören
alla
elever, ochsnarare
eleverna
hög
aktuella elevgruppen.
utsträckning
individuellt. Undervisningen är anpassad
efter en medelnivå, snarare än utifrån eleverna i den
aktuella elevgruppen.

2C: I vilken utsträckning görs eleverna delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande?

I hög utsträckning

Undervisningen innehåller övningar och frågor där
eleverna får möjlighet att reflektera utan ett givet
Undervisningen
innehåller
övningarför
ocheleverna
frågor där
svar,
samt att det finns
ett utrymme
att
elevernaöver
får möjlighet
att reflektera
utanges
ett igivet
reflektera
sitt eget lärande.
Eleverna
svar,
samt
att
det
finns
ett
utrymme
för
eleverna
undervisningen strategier för sitt eget lärande, ochatt
reflektera över sitt eget lärande. Eleverna ges i
får därmed möjligheter att ta ansvar över sitt eget
undervisningen strategier för sitt eget lärande, och
lärande.
får därmed möjligheter att ta ansvar över sitt eget
I undervisningen ingår varierade metoder för att
lärande.
planera och utvärdera undervisningen tillsammans
I undervisningen ingår varierade metoder för att
med
eleverna
det sker
med regelbundenhet.
planera
ochoch
utvärdera
undervisningen
tillsammans
Elevernas
synpunkter
påverkar,
i relation
till ålder och
med eleverna
och det
sker med
regelbundenhet.
mognad,
det
kommande
arbetet.
Elevernas synpunkter påverkar, i relation till ålder och

I flera delar, men
utvecklingsområden
I flera delar, men
finns
utvecklingsområden
finns

I låg utsträckning
I låg utsträckning

Undervisningen präglas av övningar och frågor som
har karaktären av ”rätt eller fel” och utrymmet för
Undervisningen
präglas av
övningar
ochlärande
frågor som
eleverna att reflektera
över
sitt eget
är litet.
har
karaktären
av ”rätt
eller
fel” ochsätt
utrymmet
för för
Eleverna
ges inte
på ett
medvetet
strategier
eleverna
att
reflektera
över
sitt
eget
lärande
är att
litet.ta
sitt eget lärande, och därmed liten möjlighet
Eleverna ges inte på ett medvetet sätt strategier för
eget ansvar för det egna lärande.
sitt eget lärande, och därmed liten möjlighet att ta
I undervisningen ingår enformiga metoder för att
eget ansvar för det egna lärande.
planera och utvärdera undervisningen tillsammans
I undervisningen ingår enformiga metoder för att
med eleverna. Eleverna påverkar det kommande
planera och utvärdera undervisningen tillsammans
arbetet
ad hoc,
och utan
att detdet
skerkommande
i ökad
med
eleverna.
Eleverna
påverkar
utsträckning
i relation
ålder
och mognad.
arbetet
ad hoc,
och utantill
attderas
det sker
i ökad

Empiri
Empiri

Observationer
Observationer
Intervju med
elever, lärare,
Intervju
med och
elevhälsa
elever, lärare,
rektor
elevhälsa och
rektor

utsträckning i relation till deras ålder och mognad.

mognad, det kommande arbetet.

2C: I vilken utsträckning görs eleverna delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande?

Undervisningen innehåller övningar och frågor där
eleverna får möjlighet att reflektera utan ett givet
svar, samt att det finns ett utrymme för eleverna att
reflektera över sitt eget lärande. Eleverna ges i
undervisningen strategier för sitt eget lärande, och
får därmed möjligheter att ta ansvar över sitt eget
lärande.
I undervisningen ingår varierade metoder för att
planera och utvärdera undervisningen tillsammans
med eleverna och det sker med regelbundenhet.
Elevernas synpunkter påverkar, i relation till ålder och
mognad, det kommande arbetet.

2A: I vilken utsträckning är undervisningen målfokuserad, varierad och innehåller att aktivt lärarstöd?

Nivåer
enligt Skolinspektionens kvalitetskriterier
I hög
utsträckning

Nivåer enligt Skolinspektionens kvalitetskriterier

I hög utsträckning

I lärarens
ledning
och styrning
ingår att med
regelbundenhet och varierade metoder tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen. Dels i
Nedan
följer pedagogiska
de frågor som
ska utredas
inom området
Undervisning.
syfte att utveckla undervisningen, dels i syfte att utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar för sitt eget lärande. I detta ingår bland annat att ställa frågor
till eleverna utan att det finns ett givet svar, och därigenom ge eleverna möjlighet att utveckla och använda olika strategier för sitt lärande.

2C: I vilken
utsträckning görskvalitetskriterier
eleverna delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande?
Nivåer
enligt Skolinspektionens

2B: I vilken utsträckning stimuleras och utmanas eleverna i undervisningen utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar?

I hög utsträckning

som skolan har att förmedla enligt läroplanen. Läraren disponerar lektioner så att det finns ett logiskt flöde av olika moment/aktiviteter så att eleverna upplever
i uppgiften.
I dettasom
ingår
att läraren tydliggör
syfteEttoch
mållärarstöd
med valtliksom
undervisningsinnehåll
ochhos
arbetssätt
föralla
attelevers
skapa överblick
och sammanhang
för undervisningen
eleverna.
undervisningen
stimulerande
och varierad.
aktivt
höga förväntningar
läraren på
kunskapsutveckling
genomsyrar
och bidrar till ett stödjande undervisningsklimat. I det aktiva lärarstödet av elevernas lärprocesser ingår att läraren ger eleverna möjlighet att utveckla och använda olika
I syfte
att främja
ochlärande.
stärka elevernas
motivation
och engagemang
i undervisningen
utmanar
läraren
eleverna
med uppgifter
och aktiviteter
som utvecklar
deras
tänkande.
strategier
för sitt
Undervisningen
är välstrukturerad
och genomsyras
av att läraren
leder
och styr
arbetsprocesserna
utifrån
utgångspunkten
att eleverna
kan
och
Oavsett
eleven
sig förmedlar läraren
förväntningar
på eleverna
i kombination
att ge eleverna
förutsättningar
de behöver
för att kunna
leva upp till
vill tavar
ansvar
för befinner
sin kunskapsutveckling.
Lärarenhöga
förklarar
så att eleverna
förstår och
säkerställer med
att eleverna
kommerde
igång
med sitt skolarbete
och bibehåller
engagemang
förväntningarna.
Här ingår
ingår att
attläraren
ta fastatydliggör
på de elever
når med
långtvalt
i sinundervisningsinnehåll
kunskapsutveckling,och
ocharbetssätt
att ge dessa
utmanande
ellerför
låta
dem arbeta i en
i uppgiften. I detta
syfte som
och mål
för tillräckligt
att skapa överblick
och uppgifter
sammanhang
eleverna.
snabbare takt (acceleration). Men det ingår också att genomföra stödjande insatser för elever i syfte att göra undervisningen mer tillgänglig och gynna deras
kunskapsutveckling.
I syfte att främja och stärka elevernas motivation och engagemang i undervisningen utmanar läraren eleverna med uppgifter och aktiviteter som utvecklar deras tänkande.
Oavsett var eleven befinner sig förmedlar läraren höga förväntningar på eleverna i kombination med att ge eleverna de förutsättningar de behöver för att kunna leva upp till
förväntningarna.
Härledning
ingår att
ta styrning
fasta på de
elever
långt i sin kunskapsutveckling,
och atttillsammans
ge dessa tillräckligt
utmanande
uppgifter
eller låta undervisningen.
dem arbeta i en Dels i
I lärarens
pedagogiska
och
ingår
att som
mednår
regelbundenhet
och varierade metoder
med eleverna
planera
och utvärdera
snabbare
takt (acceleration).
Men
deti syfte
ingår att
också
att genomföra
i syfte attansvar
göra undervisningen
mer tillgänglig
och gynna
syfte
att utveckla
undervisningen,
dels
utveckla
elevernasstödjande
förmågainsatser
och viljaför
attelever
ta personligt
för sitt eget lärande.
I detta ingår
blandderas
annat att ställa frågor
kunskapsutveckling.
till eleverna
utan att det finns ett givet svar, och därigenom ge eleverna möjlighet att utveckla och använda olika strategier för sitt lärande.

Empiri

Observationer
Intervju med
elever, lärare,
elevhälsa och
rektor

Göra eleverna delaktiga i undervisningen
och sitt eget lärande

Bedömningsområde 3: Trygghet och studiero – i vilken utsträckning präglas utbildningen av trygghet och studiero så att
eleverna kan ägna sig åt skolarbete, i förhållande till Skolinspektionens kvalitetskriterier?
Utbildningen utformas så att eleverna tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
Det finns ett samlat arbete med att skapa studiero på skolan. I detta ingår att alla som arbetar i skolan har ett gemensamt förhållningssätt och att det finns en medvetenhet
om hur trygghet och studiero påverkar lärandet. Lärarens pedagogiska ledarskap i klassrummet är en viktigt faktor då det finns en tydlig koppling mellan stimulerande
undervisning och studiero. Undervisningen ska också genomföras så att elever inte blir störda när de utför sitt skolarbete. Av denna anledning vidtar lärare åtgärder för att
skapa och upprätthålla studieron i klassrummen. I detta ingår att vidta ändamålsenliga åtgärder för att återställa ordningen när det behövs.
En viktig förutsättning för att eleverna ska ha studiero under lektionerna är en trygg miljö i skolan. Miljön omfattar inte enbart lektionssalar, utan gäller alla utrymmen och
platser på skolan, samt även gemensamma aktiviteter på och utanför skolan. Det finns därför ett arbete på skolan för att skapa trygghet och en medvetenhet kring hur
trygghet påverkar lärandet.
Nedan följer den fråga som ska utredas inom området Trygghet och studiero.

VÅR ORGANISATION – GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

3A: I vilken utsträckning präglas utbildningen av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete?
Nivåer enligt Skolinspektionens kvalitetskriterier
I hög utsträckning

I flera delar, men
utvecklingsområden
finns

I låg utsträckning

Det finns ett samlat arbete med att skapa studiero
som eleverna deltar i och där elever ges möjlighet att
ta ansvar för att göra de uppgifter läraren har
planerat och inte blir störda när de utför dessa.
Lärarna vidtar ändamålsenliga åtgärder för att skapa
en lugn miljö med gott resultat.
Det finns ett medvetet arbete med att skapa trygghet
på skolan. Arbetet bygger på en analys av hur
elevernas trygghet påverkar lärandet. Samtlig
personal på skolan har ett gemensamt
förhållningssätt när det kommer till arbetet med att
skapa trygghet.

Empiri

Lärarna har olika förhållningssätt i arbetet med att
skapa studiero och hur eleverna involveras i det
arbetet. Lärarnas vidtar åtgärder för att skapa en lugn
miljö som på kort sikt ger viss effekt, men inte
långsiktigt ger förutsättningar för studiero.
Konsekvensen är ett mindre gott resultat där det
återkommande finns elever som ägnar sig åt annat än
skolarbete och elever som upplever sig störda i sitt
skolarbete.
Det finns en otydlig eller otillräcklig organisation
gällande arbetet med att skapa en trygg skola.
Kopplingen till undervisningen är svag och bygger på
en otillräcklig analys av situationen på skolan.
Rektorn gör sporadiska insatser för att försäkra sig
om att all personal arbetar mot samma mål.

Informationsinhämtning,
Observationer
Intervju med
elever, lärare,
elevhälsa och
rektor

Bedömningsområde 4: Bedömning och betygssättning – i vilken utsträckning ges lärarna förutsättningar att säkerställa
likvärdighet, i förhållande till Skolinspektionens kvalitetskriterier?

Trygghet och studiero

Alla elever har rätt att bli bedömda på samma grunder. Betygssättning innebär myndighetsutövning som kan ha en avgörande betydelse för elevens framtid. Betyg har en
direkt koppling till behörighet och urval för vidare utbildning. Det är därför viktigt att alla elever, oavsett vilken grundskola de gått i eller vilken lärare som satt betyg, har
blivit bedömda utifrån samma krav. Rektor ger därför skolans samtliga lärare förutsättningar att säkerställa att deras bedömningar och betyg är likvärdiga. Det handlar
bland annat om att rektor har system för uppföljning och analys av lärarnas bedömningar (omdömen i årskurser där det inte finns betyg) samt betygsresultaten för
årskurser som har betyg. Analysen av eventuella skillnader i bedömning/betyg mellan olika ämnen/ årskurser, mellan resultat på nationella ämnesprov och slutbetyg sker i
dialog med betygssättande lärare.

Att varje elev ska få de bästa förutsättningarna att nå målen.
Att varje medarbetare tar ansvar och
aktivt bidrar till jagets, teamets och
skolans systematiska förbättringsarbete.
Att varje teamledare och biträdande
rektorer tar ansvar samt har befogenheter och resurser för att, tillsammans
med kollegor och elever, skapa en
lärmiljö för trygghet, lärande och
utveckling.
Att rektor tillsammans med kollegor,
elever och vårdnadshavare tar ett
helhetsansvar för att utveckla och
förbättra verksamheten i enlighet med
gällande styrdokument, på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet.

REKTOR

BITR REKTOR

TEAMLEDARE

MEDARBETARE

ELEV

Rektor verkar för att bedömnings- och betygsfrågor diskuteras mellan lärare och att bedömningar kalibreras ur likvärdighetssynpunkt. Det handlar såväl om att säkerställa
att bedömningar enbart görs utifrån kunskapskraven som att de är oberoende av person. Rektor ska också verka för att lärarna använder olika metoder för att göra
likvärdiga bedömningar av elevernas kunskaper. I detta ingår att rektor ger lärarna förutsättning så att kvalitetssäkring av bedömning och betygssättning kan ske.
Nedan följer den fråga som ska utredas inom området Bedömning och betygssättning.

4A: I vilken utsträckning ger rektorn lärarna förutsättningar att ge likvärdiga omdömen och sätta likvärdiga betyg?
Nivåer enligt Skolinspektionens kvalitetskriterier
I hög utsträckning

I flera delar, men
utvecklingsområden
finns

I låg utsträckning

Empiri

VÅR ORGANISATION – TEAM
DELSYSTEM
Rektorns OCH
analys av betygssättningen
är begränsad,

Rektorn analyserar eventuella skillnader i
omdömen/betyg i olika ämnen/årskurser, mellan
Skolan är indelad i sex team; F-1 och fritidshem, Åk 2-3 och
resultat på nationella fritidshem,
ämnesprov
ochÅk 7, Åk 8 och Åk 9. Teamledaren ska
Åk 4-6,
omdömen/slutbetyg. Vidare
förmed
rektorn
diskussioner
tillsammans
kollegorna
i teamet och andra berörda
pedagoger
ta ettdessa
helhetsansvar
för elevernas
med betygssättande lärare
utifrån
analyser.
Vid skolvardag.
stora avvikelser, och när
dessa
funnits
över
tid,
har
Åk F-6 och Fritidshemmet leds av en biträdande rektor som
rektorn en tydlig analys
och tydliga
tillpedagogerna tar ett
tillsammans
med förklaringar
teamledarna och
helhetsansvar för varje elevs bästa skolgång.
dessa.
Rektorn ser till att lärarna
använder sig av olika
Åk 7-9 leds av en biträdande rektor som tillsammans med
metoder för att göra likvärdiga
teamledarnabedömningar.
och pedagogerna Rektorn
tar ett helhetsansvar för varje
elevs bästa skolgång.
ger också lärare förutsättningar
att kvalitetssäkra sina
omdömen och betyg.

Elevhälsoteamet, som leds av rektor, ska i nära samarbete
med pedagogerna, teamledarna och de biträdande rektorerna
säkerställa det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande
arbetet så att varje elev får goda och likvärdiga förutsättningar
att nå målen.
Verksamhetsstödet som består av administration, IT,
vaktmästeri, intendent, kök och städ leds av rektor.
Verksamhetsstödet ska arbeta för att skapa bästa
förutsättningar för elever och medarbetare att fokusera på
lärande och utveckling.
Strategiska ledningsgruppen som består av teamledare,
biträdande rektorer och rektor ska tillsammans med alla
medarbetare driva skolans utvecklings- och förbättringsarbete.
Ledningsgruppen som består av rektor och biträdande
rektorer har huvudansvaret för skolans resultat och det
systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.

liksom rektorns kännedom om eventuella avvikelser
och under hur lång tid dessa funnits. De diskussioner
LEDNINGSGRUPPEN
REKTOR
OCH BITR REKTORER
med lärare som –sker
är ostrukturerade
och landar i
otydliga förklaringar.
STRATEGISKA LEDNINGSGRUPPEN – LG + TEAMLEDARE
Rektorn ger vissa, men inte tillräckliga,
förutsättningar för att lärarna regelbundet ska kunna
samverka med varandra när de gör sina
ELEVHÄLSOTEAMET
bedömningar.
Lärarna använder ensidiga metoder för
att kvalitetssäkra omdömen och betyg.

Åk F-1

Åk 2-3

FRITIDSHEM

Åk 4-6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

VERKSAMHETSSTÖDET

Analys av
kunskapsresultat,
enkäter och
lärarbehörighet,
Intervju med lärare,
elevhälsa och
rektor

VÅR ORGANISATION – ANSVARSPOSITIONER
ELEV
Varje elev ska få de bästa förutsättningarna att nå
målen. Eleven och vårdnadshavarna ska medverka till
en god skolmiljö.
MENTOR
Varje elev har en mentor som ansvarar för elevens
skolsituation och resa mot målen. Mentor har den
fortlöpande kommunikationen med eleven och dess
vårdnadshavare och är den som hanterar hela
processen runt utvecklingssamtalet.
TEAMLEDARE
Varje medarbetare har en teamledare som leder och
fördelar arbetet i teamet. Teamledaren ansvarar
tillsammans med medarbetarna i teamet för
elevernas skolvardag.
BITRÄDANDE REKTOR
Biträdande rektor har ett helhetsansvar och ska
säkerställa att varje elev inom sitt område får goda
förutsättningar att nå målen. Biträdande rektorer har
tillsammans med rektor ett övergripande ansvar för
skolans resultat samt det systematiska kvalitets- och
arbetsmiljöarbetet.
REKTOR
Rektor ska leda och samordna skolans pedagogiska
arbete i enlighet med gällande styrdokument samt
säkerställa att varje elev får goda förutsättningar att
nå målen. Rektor är ytterst ansvarig för skolans
resultat och att verksamhetens arbete vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

REKTOR
BITR REKTOR
TEAMLEDARE
MENTOR

ELEV

POSITIONSBESKRIVNING

SYFTE - KRAV - LEVERABLER

VÅR ORGANISATION – GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
VÅR ORGANISATION – TEAM OCH DELSYSTEM

Att varje elev ska få de bästa förutsättningarna att nå målen.
Att varje medarbetare tar ansvar och
aktivt bidrar till jagets, teamets och
skolans systematiska förbättringsarbete.

MEDARBETARE
OCH CHEFER

Att varje teamledare och biträdande
rektorer tar ansvar samt har befogenheter och resurser för att, tillsammans
med kollegor och elever, skapa en
lärmiljö för trygghet, lärande och
utveckling.

REKTOR

Att rektor tillsammans med kollegor,
elever och vårdnadshavare tar ett
helhetsansvar för att utveckla och
förbättra verksamheten i enlighet med
gällande styrdokument, på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet.

Skolan är indelad i sex team; F-1 och fritidshem, Åk 2-3 och
fritidshem, Åk 4-6, Åk 7, Åk 8 och Åk 9. Teamledaren ska
tillsammans med kollegorna i teamet och andra berörda
pedagoger ta ett helhetsansvar för elevernas skolvardag.

REKTOR

BITR REKTOR

TEAMLEDARE

Åk 7-9 leds av en biträdande rektor som tillsammans med
teamledarna och pedagogerna tar ett helhetsansvar för varje
elevs bästa skolgång.

MEDARBETARE

Elevhälsoteamet, som leds av rektor, ska i nära samarbete
med pedagogerna, teamledarna och de biträdande rektorerna
säkerställa det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande
arbetet så att varje elev får goda och likvärdiga förutsättningar
att nå målen.
Verksamhetsstödet som består av administration, IT,
vaktmästeri, intendent, kök och städ leds av rektor.
Verksamhetsstödet ska arbeta för att skapa bästa
förutsättningar för elever och medarbetare att fokusera på
lärande och utveckling.

ELEV

VÅR ORGANISATION – ANSVARSPOSITIONER
ELEV
Varje elev ska få de bästa förutsättningarna att nå
målen. Eleven och vårdnadshavarna ska medverka till
en god skolmiljö.
MENTOR
Varje elev har en mentor som ansvarar för elevens
skolsituation och resa mot målen. Mentor har den
fortlöpande kommunikationen med eleven och dess
vårdnadshavare och är den som hanterar hela
processen runt utvecklingssamtalet.

FÖRSTÅR

VILL

TEAMLEDARE
Varje medarbetare har en teamledare som leder och
fördelar arbetet i teamet. Teamledaren ansvarar
tillsammans med medarbetarna i teamet för
elevernas skolvardag.

KAN

LEDNINGSGRUPPEN – REKTOR OCH BITR REKTORER
STRATEGISKA LEDNINGSGRUPPEN – LG + TEAMLEDARE

Åk F-6 och Fritidshemmet leds av en biträdande rektor som
tillsammans med teamledarna och pedagogerna tar ett
helhetsansvar för varje elevs bästa skolgång.

BITRÄDANDE REKTOR
Biträdande rektor har ett helhetsansvar och ska
säkerställa att varje elev inom sitt område får goda
förutsättningar att nå målen. Biträdande rektorer har
tillsammans med rektor ett övergripande ansvar för
skolans resultat samt det systematiska kvalitets- och
arbetsmiljöarbetet.

Strategiska ledningsgruppen som består av teamledare,
biträdande rektorer och rektor ska tillsammans med alla
medarbetare driva skolans utvecklings- och förbättringsarbete.

ELEVHÄLSOTEAMET

Åk F-1
Åk 2-3

FRITIDSHEM

Åk 4-6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

VERKSAMHETSSTÖDET

Ledningsgruppen som består av rektor och biträdande
REKTOR
rektorer
har huvudansvaret för skolans resultat och det
systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.

BITR REKTOR
TEAMLEDARE
MENTOR

ELEV

REKTOR
Rektor ska leda och samordna skolans pedagogiska
arbete i enlighet med gällande styrdokument samt
säkerställa att varje elev får goda förutsättningar att
nå målen. Rektor är ytterst ansvarig för skolans
resultat och att verksamhetens arbete vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
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kontinuerligt utveckla och förbättra sina förmågor och kunskaper

Skolenkäten våren 2019
Resultatredovisning för Skolenkäten

Det handlar om både och…
TILLSAMMANS FRÅN ÄRLIGT NULÄGE TILL ÖNSKAT LÄGE
Process

90,5%

100 %

Skolans resultat 11 mars 2019:
92% känner sig delaktiga, är trygga och mår bra i skolan +2%
87% utvecklar ett demokratiskt och ansvarsfullt förhållningssätt -3%
93% har utifrån aktuell årskurs nått minst godtagbara kunskaper i alla ämnen +8%
90% har utvecklat och förbättrat sina förmågor och kunskaper +6%

Elever

Skolenkäten
våren 2019
Inledning
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra
till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är en del
av denna granskning. Enkäten används för att få en bild av hur skolan upplevs av elever,
pedagogisk personal och vårdnadshavare och är ett av flera underlag inför bedömningen
av skolan. Delar av enkätresultatet redovisas även på Skolverkets webbplats Välja skola.
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Resultatredovisning för Skolenkäten
Våren 2019 omfattade Skolenkäten 1 642 skolenheter. Enkäten besvarades av följande
grupper:
- elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2 (antal svar: 70 492)
- pedagogisk personal1 i grund- och gymnasieskola (antal svar: 23 530)
- vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grund- och grundsärskola (antal svar:
102 632)
Läs mer om Skolenkäten på Skolinspektionens webbplats
www.skolinspektionen.se/skolenkaten
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8.värden
Grundläggande
8. Grundläggande
värden på
skolanpå skolanvärden på skolan 7,3
8. Grundläggande

7,67,7

8,08,47,3

8,57,77,7

7,97,88,4

8,1

7,7

7,8

5,5
6,1 9. Elevinflytande
6,8 9. Elevinflytande
9. Elevinflytande

6,8 6,1

6,46,5

6,87,06,1

7,36,66,5

6,96,47,0

6,7

6,6

6,4

8,4 7,4

7,17,7

7,58,37,4

8,07,87,7

7,67,58,3

7,4

7,8

7,5

6,2

6,66,8

7,17,56,2

7,76,86,8

7,16,77,5

7,1

6,8

6,7

8,3 7,4

7,78,0

8,28,87,4

8,98,08,0

8,18,08,8

8,3

8,0

8,0

8,2

7,98,6

8,39,28,2

8,98,68,6

8,28,59,2

8,4

8,6

8,5

7,5

7,48,0

8,08,97,5

8,88,08,0

8,08,08,9

8,0

8,0

8,0

15. Bedömning
och7,2
betygsättning
15.betygsättning
Bedömning
och6,7
betygsättning7,2 6,7
6,2
och
6,7 15. Bedömning

6,77,3

7,17,96,7

7,77,37,3

7,17,47,9

7,2

7,3

7,4

16. Pedagogiskt
ledarskapledarskap
16. Pedagogiskt ledarskap
16. Pedagogiskt

6,7

6,57,6

7,28,56,7

8,47,67,6

7,37,78,5

7,2

7,6

7,7

17. Utveckling
av utbildningen
Utveckling av utbildningen
17. Utveckling
av17.
utbildningen

6,1

5,76,9

6,57,86,1

7,66,96,9

6,57,07,8

6,5

6,9

7,0

18. Rutiner
18. Rutiner

18. Rutiner

5,8

5,76,7

6,47,65,8

7,36,76,7

6,46,87,6

6,4

6,7

6,8

19. Elevhälsa
19. Elevhälsa

19. Elevhälsa

6,9

7,67,7

8,28,56,9

8,87,77,7

8,27,88,5

8,1

7,7

7,8

6,1

10. Ordningsregler
10. Ordningsregler
10. Ordningsregler

7,9

8,4

7,5

11. Studiero
11. Studiero

11. Studiero

7,8 12. Trygghet
8,3
12. Trygghet

7,3
12. Trygghet

7,9
7,8

13. Förhindra kränkningar
13. Förhindra
kränkningar
13. Förhindra
kränkningar

7,5

8,3

7,2

14. Särskilt
14.stöd
Särskilt stöd 14. Särskilt stöd

7,5

8,3

Indikationer på lärande i skolan – med innehållsliga, uppföljningsbara svarsalternativ.

Lärande

Stämmer helt

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer inte
alls

Hur svarar eleverna på din skola?

Studiero främjas av …

Publiceringsår 2016

Lärarens didaktiska kompetens
- Mina lärare gör mig intresserad av
ämnet.

Ja, alla lärare

Ja, de flesta
lärarna

Bara några
lärare

Nej, ingen
lärare

- Mina lärare kan förklara så att jag
förstår.

Ja, alla lärare

Ja, de flesta
lärarna

Bara några
lärare

Nej, ingen
lärare

Ja, på alla
lärares
lektioner

Ja, på de
flesta lärares
lektioner

Bara på
några lärares
lektioner

Nej, inte på
någon lärares
lektioner

Ja, på alla
lärares
lektioner

Ja, på de
flesta lärares
lektioner

Bara på
några lärares
lektioner

Nej, inte på
någon lärares
lektioner

Ja, på alla
lärares
lektioner

Ja, på de
flesta lärares
lektioner

Bara på
några lärares
lektioner

Nej, inte på
någon lärares
lektioner

Ja, på alla
lärares
lektioner

Ja, på de
flesta lärares
lektioner

Bara på
några lärares
lektioner

Nej, inte på
någon lärares
lektioner

Ja, på alla
lärares
lektioner

Ja, på de
flesta lärares
lektioner

Bara på
några lärares
lektioner

Nej, inte på
någon lärares
lektioner

- Jag vet vad jag ska kunna för att nå
målen/kunskapskraven i de olika
ämnena.

Lärarens ledarkompetens
- Jag kan arbeta på lektionerna utan att
bli störd.

Lärarens relationskompetens
- Det är en trivsam stämning på
lektionerna.

- Jag vågar fråga när jag inte förstår.

Elevens motivation
- Jag tycker jag lär mig mer och mer.

tydliga lektionsstrukturer
ett tydligt ledarskap i klassrummet
Skolans arbete för att
säkerställa studiero
- det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig
något också

att undervisningen har ett tydligt
fokus och är varierad
en trygg och stödjande lärandemiljö
som ger goda möjligheter för
eleverna att följa undervisningen.

Lektionsram
Start av dagen
Skriva dagen på tavlan

Kom ihåg
Kom i tid till lektionen och ha
med rätt lektionsmaterial

Lektionsstart
Lugn samling med närvaro för lektionen och
materialkoll
Mål, upplägg eller syften för momentet skrivs
på tavlan och gås igenom.
Återkoppling till föregående lektion.

FÖRBÄTTRINGSRESAN

JAGET - LAGET/ÄMNESGRUPPEN - SKOLAN - KOMMUNEN

Mobilerna skall lämnas in till
läraren.
Lämna inte klassrummet utan
lärares tillåtelse

Lektionsavslutning
Städning – alla hjälper till

Läraren bestämmer placering
och grupptillhörighet

Sammanfattning av lektionen, återkoppling till
målet.
Utvärdering eller avslutning t.ex.
Idag fungerade det här jättebra…
Nästa lektion ska jag/vi tänka på ….
TRAFIKLJUS för ljudnivån
Den här lektionen tycker jag att ni….
Vad har vi jobbat med/vad har du lärt dig/vad
Rött
Provtyst= knäpptyst
har vi tränat på?
Exitticket
Gul
Visktyst = prata tyst med
Two stars and a wish
bänkkamraten
Grön

Låg samtalston= samtal i
grupp

ÄRLIGT NULÄGE
ÄRLIGT NULÄGE
ÄRLIGT NULÄGE

HUR?

ÄRLIGT NULÄGE

ÖNSKAT LÄGE
ÄRLIGT NULÄGE

ÄRLIGT NULÄGE
ÄRLIGT NULÄGE
ÄRLIGT NULÄGE

FÖRBÄTTRINGSRESAN
Låg måluppfyllelse
Dålig studie- och arbetsro
Otydligt och ostrukturerat
Ensamarbete
Stress och frustration

HUR?

JAGET - LAGET - SKOLAN

HÄLSOFRÄMJANDE SKOLUTVECKLING

Hög måluppfyllelse
Bra studie- och arbetsro
Tydligt och strukturerat
Tillsammansarbete
Arbetsglädje och prestation

Hur arbetar vi tillsammans och systematiskt så att varje elev får
goda förutsättningar att må bra, nå sina och utbildningens mål?

Syftet med skolan är att varje elev ska få goda förutsättningar
att må bra, nå sina och utbildningens mål.

”Rätt person med rätt kompetens/erfarenhet och med rätt
förutsättningar, som på rätt plats i verksamheten
gör rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid…”

”Rätt person med rätt kompetens/erfarenhet och med rätt
förutsättningar, som på fel plats i verksamheten
gör rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid…”

Så mycket påverkar läraren elevernas inlärning på ett läsår
10%

ENGAGEMANG
KOMPETENS

1,5 års inlärning per läsår
A
L
L
A

OCH

10 %
Högpresterande
lärarna

L
Ä
R
A
R
E

KOMPETENS ÄR FRAMGÅNGSFAKTORER

10%

Den mest
outnyttjade
möjligheten

10 %
Lågpresterande
lärarna

Inlärning
per läsår

0,5 års inlärning
0,5

© Successful Schools Sweden

1,0
Hanushek 2011:467, Stanford University

1,5

En särskilt yrkesskicklig lärare

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA OCH ARBETSLIV

1. Når mycket goda kunskapsresultat med alla elever.

VUXENUTBILDNINGEN

FÖRSKOLAN

2. Planerar för sammanhang och förståelse.

Läroplan för vuxenutbildningen

Läroplan för förskolan

REVIDERAD 2017

Lpfö 18

3. Leder lärandet orubbligt framåt.
4. Gör lärandet synligt.

GYMNASIESÄRSKOLAN
GYMNASIESÄRSKOLAN

Gymnasiesärskolan

5. Ger varje elev röst.

7. Värnar alla elevers rätt till en god undervisning.

Skolverket

ISBN: 978-91-7559-042-4

Gymnasiesärskolan

6. Skapar ett arbetsinriktat klassrumsklimat.

Våra elever ska må bra, nå sina och utbildningens mål

Källa: AreteMeritering

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA OCH ARBETSLIV

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA OCH ARBETSLIV
2017-2022
Antagen 2014. Reviderad 2017.

Ett välskött skolsystem
Barn- och utbildningsnämndens plattform för ledning och styrning av Timrås skolsystem
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Våra elever ska må bra, nå sina och utbildningens mål

ELEVENS
RESULTAT
ANALYS
FÖRBÄTTRINGSPLAN

fick svårt att förstå innehållet och överväldigades av både språk och omfattning
i dokumenten. Lärarna kände att de la mycket tid på något som mottagarna i
låg grad förstod och kunde använda sig av.
Som nämnts beskrev samtliga intervjuade lärare dessa dilemman. Det som
skiljde lärarna åt var alltså inte i första hand upplevelsen av dilemman, utan
snarare deras sätt och förutsättningar att hantera och balansera de dilemman de
upplevde. Om man resonerar utifrån tids- respektive kommunikationsdilemmat
kan man se på balansering mellan kontraproduktiva diken på följande vis:

DOKUMENTATIONSDILEMMAN
ELEVENS NAMN

Ämne

Blankett för omdöme av elevens utveckling
i övrigt inom ramen för läroplanen

ELEVENS NAMN

ÅRSKURS

Elevens kunskapsutveckling
i förhållande till kunskapskraven
Når ännu inte
en godtagbar
kunskapsnivå

Når en
godtagbar
kunskapsnivå

ÅRSKURS

ELEVENS NAMN

ÅRSKURS

Hur gick det?

Var är vi?

Ämnesspecifika kommentarer

(och i relation till årskurs)
Når mer än en
godtagbar
kunskapsnivå

Övergripande mål

Konkretisering

Omdöme

i del två i läroplanen

– skolans tolkning av
vad det övergripande
målet kan innebära
i praktiken (exempel)

Vilka styrkor finns
hos eleven?

(gör en bedömning
av elevens behov av
extra anpassning)

Hur kan skolan stödja?

Vad kan utvecklas
och stödjas?

Bild
Engelska
Hem- och
konsumentkunskap

Hur gör vi?

Idrott och hälsa

Skolan har ansvaret för elevens kunskapsutveckling.
Vårdnadshavare kan bidra i den mån de har möjlighet.

Identifiera uvecklingsområden; områden som läraren,
i dialog med elev och vårdnadshavare, bedömer som
mest angelägna för eleven att arbeta med.

Skolan ska...

Prioriterade utvecklingsområden:

Kontraproduktivt:
Undervisningen
blir lidande.
Missnöje. Känsla av
otillräcklighet.

Mycket
omfattande
dokumentation

Ingen
dokumentation

Kontraproduktivt:
Godtycklighet.
Otillräcklig information.
Bristande rättssäkerhet.

Vart ska vi?

Matematik
Modersmål

I balans

Tidsdilemmat:

Blankett för den framåtsyftande planeringen

{

Omdömesblankett för grundskolans årskurs 1–3

Musik
Naturorienterande ämnen
Samhällsorienterande
ämnen
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Eleven kan...

Vårdnadshavare kan bidra med...

LÄRARE

LÄRARE

LÄSÅR

LÄSÅR

DATUM

ELEV

LÄSÅR

LÄRARE

VÅRDNADSHAVARE

DATUM

DATUM

Våra elever ska må bra, nå sina och utbildningens mål

Kontraproduktivt:
Elever och
vårdnadshavare
förstår inte
innehållet. Eleverna
reduceras till siffror
och diagram.

I balans

{

Kommunikationsdilemmat:

Skolans insatser – en beskrivning av hur skolan ger eleven ledning och stimulans så att hon eller han utvecklas så långt
som möjligt och i förekommande fall också stödinsatser i form av extra anpassningar. Beskrivningen är ett underlag för
den framåtsyftande planeringen på s. 20-21.

Användande av
färdiga mallar och
”officiellt korrekt”
språk

”Elevvänligt”
språk

Kontraproduktivt:
Alltför personligt.
Inte i linje med
styrdokumentens krav.

Det som figuren, lite tillspetsat, vill visa är att om man inte har utvecklat
komplementära attityder, det vill säga förmågan att balansera på ett
omdömesgillt sätt, riskerar man att hamna i diket till vänster eller höger. I
tidsdilemmat finns å ena sidan fara för att dokumentationen blir så omfattande
att andra arbetsuppgifter blir lidande, å andra sidan att elevens rättssäkerhet
och rättigheter inte tillgodoses. I kommunikationsdilemmat riskerar man å
ena sidan att slå över i ett stelbent byråkratiskt språk och en instrumentell
Lärarens
undersökande
och
syn på elevens
kunskapsutveckling,
å andra sidan
i ettkunskapsbildande
godtyckligt formulerat
dokument som inte är i linje med styrdokumenten. I stället måste man hitta
en balans som i kommunikationsdilemmat handlar om ett språk som både är
Elevens
i linje med kursplaner3 och begripligt för eleven,
ochbehov
som i tidsdilemmat blir
en planerad del av ens totala arbete utan att det tar orimligt mycket tid (Hirsh,
2016).

cykel

3 Detta behöver betyda att man använder kursplanens exakta formuleringar. Mål till elever kan
Kontroll av resultat
Lärarnas behov
vara konkretiserade tolkningar av vad det innebär att ha den kunskap eller förmåga som beskrivs i
styrdokumentens mål och kunskapskrav

LÄRARENS

ELEVENS

RESULTAT

RESULTAT

ANALYS

ANALYS

FÖRBÄTTRINGSPLAN

FÖRBÄTTRINGSPLAN

Lärarens undersökande och kunskapsbildande cykel

experter på att se samband mellan
undervisningsmetoder8och elevresultat.

Skolverket 2017

Elevens behov

Kontroll av resultat

Lärarnas behov

experter på att se samband mellan
undervisningsmetoder och elevresultat.

Förändrad undervisning

Förändrad undervisning

Kunskaper/ färdigheter

Kunskaper/ färdigheter
Källa: Helen Timperley

Källa: Helen Timperley

Våra elever ska må bra, nå sina och utbildningens mål

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA OCH ARBETSLIV
Timrå Kommun
Kommunledningskontoret

Mall för uppföljning.
Underlag från skolledare kring centrala mål för verksamheten

Verksamhetsplan 2018 - 2020
Xx

Xx

RESULTATKVALITET
LÄR

PLANERA

ANALYSERA

GÖR

PROCESSKVALITET
ORGANISATIONSKVALITET
KULTUR & STRUKTUR

RESULTATKVALITET
LÄR

PLANERA

ANALYSERA

GÖR

ELEVENS
RESULTAT
ANALYS

FÖRBÄTTRINGSPLAN

Lärarens undersökande och kunskapsbildande cykel

PROCESSKVALITET

Ja

Nej

HT

Bakomliggande analys och underlag

2.1 Uppfyller våra förskolor
målen om att stimulera och
utmana varje barns
utveckling och lärande där
omvårdnad, omsorg, fostran
och lärande bildar en helhet?
Se målen:
Lpfö 98 kap 2.2

Följs
upp

HT,
VT

Skolhuvudmannens
systematiska kvalitetsarbete

Vision

Kvalitetsrapport läsåret 2017/2018
Kontroll av resultat

ORGANISATIONSKVALITET

FÖRBÄTTRINGSPLAN

Elevens behov

2. Kunskap,
utveckling och
lärande

HT

Ja

LÄRARENS
RESULTAT
ANALYS

Följs
upp

HT

Nej

ARBETSLAGETS
RESULTAT - ANALYS - FÖRBÄTTRINGSPLAN

Bakomliggande analys och underlag

1.1 Uppfyller våra förskolor,
skolor och fritidshem målen
om att barn och elever ska
förstå och omfatta vårt
samhälles demokratiska
värderingar? Se målen:
Avsnitt 1 och 2.1 i Lpfö 98, Lgr
11, Lgrsä 11, Lsam 11 Avsnitt 1
och 2.2 i Lgy 11 och Lgysä 13
Avsnitt. 1 i Lvux 12
1.2 Arbetar våra förskolor,
skolor och fritidshem enligt
de riktlinjer som gäller för
arbetet med normer och
värden? Se riktlinjer:
Avsnitt 2.1 i Lpfö 98, Lgr 11,
Lgrsä 11, Lsam 11
Avsnitt 2.2 i Lgy 11 och Lgysä
13
1.3 Bedriver varje verksamhet
ett målinriktat arbete för att
motverka kränkande
behandling av barn och
elever? Se kraven:
6 kap. 6, 7 och 8 §§ skollagen
Delvis

SKOLANS
RESULTAT - ANALYS - FÖRBÄTTRINGSPLAN

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhet

1. Normer och
värden

Delvis

Enhet

Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

Lärarnas behov

Bankgiro: 5672-9387
Organisationsnummer: 212000-2395
Fax: 060-57 36 78

Hemsida: www.timra.se
E-post: info@timra.se

Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

KULTUR & STRUKTUR
Förändrad undervisning

POSITIONER MED SYSTEMANSVAR I SKOLAN

%
Det handlar om85både
och…

100 %

Biträdande rektor
Arbetslagsledare

Hemsida: www.timra.se
E-post: info@timra.se

Våra elever ska må bra, nå sina och utbildningens mål

Kunskaper/ färdigheter
Källa: Helen Timperley

Rektor

Bankgiro: 5672-9387
Organisationsnummer: 212000-2395
Fax: 060-16 31 05

experter på att se samband mellan
undervisningsmetoder och elevresultat.

Mentor

45 %

Våra elever ska må bra, nå sina och utbildningens mål

Det handlar- 3 om82 %både och…

65 %

85 %

LÄR
100 %

70 %

73 %

90 %

79 %

82 %

73 %

88 %

+ 25

Det handlar om både och…
TILLIT OCH FÖRTROENDE

Process

75 %

PLANERA

58 %

69 %

77 %

86 %

69%

87 %

71 %

67 %

88 %

92 %

86 % % + 89
78
4%

81 %

76 %

ANALYSERA

GÖR

Det handlar om både och…
MÄT FÖRBÄTTRING

Process

VISA OCH BERÄTTA

HA KOLL PÅ VARIATION

%
Det handlar om85både
och…

Det handlar- 3 om82 %både och…

100 %
!

45 %

!

70 %

!

100 %

+ 25

!

Av Kent Wisti

everything will be okay
in the end.
If it́s not okay,
it́s not the end.
(unknown)

HÅLL I
HÅLL UT
HÅLL IHOP

Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte borde vara så.
(Hjalmar Gullberg)

www.larsgustafsson.se

