
Kringlaskolan
Utvecklingsarbete:

Att stärka elevers psykiska hälsa genom att erbjuda en 
tillgänglig skola.

Eleven i centrum



Frågorna i programbladet
• Vad är det i lärmiljön som gör att många barn och elever har svårt att klara 

skolvardagen – hur identifierar vi förbättringsområden?
• Vilka är elevernas förutsättningar och kraven i miljön – hur gör vi när de inte 

stämmer överens? Hur hjälper vi elever som har svårt att nå målen?
• Hur tillgängliggöra hela skolvardagen – processer och rutiner som tar hänsyn till 

både den sociala miljön och den lärande situationen.
• Hur skapa strukturer och arbetssätt där lärare och arbetslag ser eleven i ett 

helhetsperspektiv, inte bara ”min” lektion?
• Integrerade och konstruktiva lösningar utanför klassrummet som stärker socialt 

samspel och kamratskap.
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Rektor Kringlaskolan Södertälje
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Kringlaskolan 

• Trygghet ca 75% 98,4 %



Kringlaskolan
det självklara valet för alla med höga krav på trygghet och kunskap



Team Kringlaskolan











Hur vill vi att eleven skall känna sig i skolan?

Dum

Bråkig

Stökig

Besvärlig

Gnällig

Misslyckad

Dum i huvet

Korkad

Klantig

Surig

Oönskad

Tafatt

Ostimulerad

Uttråkad Fel

Ledsen

Missmodig

Trög

Otillräcklig



Elever i åk 9 om Kringlaskolan



A och O



Något av det jag kommer att prata om

• Vilka framgångsfaktorer vi sett
• Vad är vanligt att man missat om utvecklingsarbetet inte slår igenom
• Inkludering eller tillgänglighet
• Tillgänglighet för eleven, vad kan det innebära för gruppen och 

organisationen
• Hur kan man jobba för att en hel skola ska ha gemensamma 

förhållningssätt, strategier och en gemensam vokabulär
• Kollegialt lärande som stöd i utvecklingsarbetet



1. Ta reda på verksamhetens/elevernas behov
2. Ta reda på personalens behov 
3. Gör upp en plan, utgå från visionen
4. Skapa förutsättningar (vad väljer du)



Kringlaskolans
Kvalitetshjul Nuläge

Mål

Syfte

Metod

TidsramUtförande

Utvärdering

Analys

Ny plan



“Det är som
att åka tåg…”



Om det bara …

• Fanns mer pengar
• Vi hade andra lokaler
• Jag fick en annan kollega
• Eleven gick i annan grupp
• Eleven kunde sitta still och vara tyst
• Föräldrarna satte gränser
• Vi hade en annan rektor
• …



Den enda man med säkerhet kan ändra är ….

• Vi har de elever vi har, frågan är vad vi gör med dem
• Vad behövs för att du ska tycka om det här barnet
• Vad behöver denna elev för att lyckas

• Elev med svårigheter eller i svårigheter
• Elev med behov eller i behov 
• Det är inte eleverna det är fel på utan verksamheten

• Vad händer om du istället sätter in lärare/medarbetare ?
• Varför gör vi det vi gör när det som händer händer?



Vem bestämmer vad som är rätt, 
för vem och när?



Olikhet som norm



Alla (barn) har särskilda behov



Hjälpmedelsbibliotek



Baskit med hjälpmedel 



Checklista
i var mans hand

• Vad skall jag göra
• Varför skall jag göra det
• Var skall jag göra det
• Med vem skall jag göra det
• Vilka andra kommer att vara där
• När skall jag göra det
• Hur länge skall jag göra det/håller vi på
• Vad gör jag/vi sen
• Vad ska jag ha med mig/på mig
• Reträttplats/Var kan jag gå om det blir jobbigt
• Vem kan hjälpa mig då



Miljön som stöd







Lektionsbesök









”Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda 
sig för man vet ju ändå inte när man kommer fram”



Synligt lärande



Lust till lärande



Att kunna bidra



(X-tra) Anpassningar av olika slag



Föräldrar en resurs



Förtroendekapital



”Två sidor av ett mynt”



Problematisk skolfrånvaro 
kräver skräddarsydda lösningar



Fjärr- & distansundervisning



S U G 4-6 och 7-9



Tidig upptäckt – snabba åtgärder



Nuläge – kartläggning av behov
Måluppfyllelse – individ-, grupp- och 
organisationsnivå
Trygghet – elever, föräldrar och personal
Trivsel – elever och personal
Behov – blir de tillgodosedda för EIBASS



Gemensamt ansvar



Trygghetspaketet



Rastverksamheten



Fritidsverksamheten



Meningsfulla konferenser



Morgonmöte



Fortbildning – forskargrupper





Framgångsf
aktore

r
• Tydlig vision och samsyn kring uppdraget
• Gemensam elevsyn i kollegiet – relation är A och O , förtroendekapital
• Tydligt ledarskap som kan förmedla vision och tydliggöra mål
• Trygghet, trivsel och delaktighet
• Samarbete med föräldrar, förtroendekapital
• SKA - Arbeta för tidig upptäckt och snabba åtgärder, särskilt stöd vid behov
• Ordentligt kartläggningsarbete
• Stödjande miljö
• Olikhet som norm
• Anpassningar en del av ordinarie undervisning
• Förståelse för lärarens betydelse
• Lektioner med tydligt syfte och mål. planerade och välorganiserade
• Kollegialt lärande, kompetensutveckling, samverkan
• Eleven i centrum – se till behov, stödstrukturer, tilltro till elevens förmåga, 

(höga) förväntningar
• Lust till lärande, variation
• Jobba med struktur – kultur – organisation
• Jobba på individ – grupp – organisationsnivå



Belief – Determination -
Hard work - Dedication

• Utgå från verksamhetens behov
• Tro på visionen och målsättningen
• Beslutsamhet att nå resultat
• Målmedvetet, kontinuerligt och systematiskt  

hårt arbete för att uppnå målen
• Hängivenhet för att orka fortsätta och inte 

ge upp även om man stöter på svårigheter


