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Inledning
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och
skolenheter systematiskt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de
nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Varje huvudman måste
därför hitta sina egna former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid
densamma; att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till
de nationella målen.
Huvudsyftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas.
Syftet är också att skapa delaktighet och dialog vad gäller måluppfyllelse kopplat till både
framgångsfaktorer och eventuella brister.
I Övertorneå leds, samordnas och utvärderas det systematiska kvalitetsarbetet på
förvaltningsnivå av förvaltningschef och utvecklingsledare vilka även ansvarar för
redovisning till nämnd. I denna arbetsprocess ingår att analysera nuläge och
utvecklingsbehov kopplat till resultaten i förhållande till de nationella målen. Dokumentation
av det systematiska kvalitetsarbetet visar vad som behöver utvecklas, på vilket sätt och vilka
de förväntade effekterna är. Dokumentationen görs också för att synliggöra
kvalitetsutvecklingen över tid och insatsernas effekter på verksamheten.
Övertorneå kommun har under de senaste åren valt att dokumentera det systematiska
kvalitetsarbetet i form av en kvalitetsredovisning som belyst verksamhetens mål och
utveckling under ett läsår. Redovisning av kvalitetsarbetet till nämnd har skett under en s.k.
kvalitetsdag under hösten varje år.
En förändringsprocess vad gäller rutiner och arbetssätt vad gäller det systematiska
kvalitetsarbetet inleddes 2014 och har fortsatt under 2015. Detta har resulterat i ett delvis nytt
arbetssätt och förhållningssätt vilket har som huvudsyfte att stärka, förbättra och förankra
arbetet ytterligare i organisationen. Eftersom kvalitetsarbete är en ständigt pågående process
där de olika faserna förutsätter och såsom kuggar i ett hjul går in i varandra kan inte denna
process anses vara färdig.
Arbetet under förändringsprocessen har utgått ifrån flera olika faktorer och har likt en fläta
tagit med synpunkter från olika instanser. Skolinspektionens rapport (2013) efter den
regelbundna tillsynen och rapporten Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan, Övertorneå
kommun (2015) har varit en viktig del i arbetet. I förvaltningens ledningsgrupp är
systematiskt kvalitetsarbete en stående punkt på dagordningen och i detta forum har en
värdefull dialog förts under processens gång. Skolledarna och utvecklingsledare har på olika
sätt förankrat arbetet på enheterna, under exempelvis konferenser. Vi ser att en förutsättning
för ett kvalitetsarbete som är givande och som påverkar verksamheterna i riktning mot de
nationella målen, är att det finns en förståelse för den cykliska processen.
I föreliggande rapport, Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet 2015, ges en
sammanfattande beskrivning av både arbetssätt och rutiner. Rapporten är kortare än tidigare år
och har mer fokus på analys och utveckling än på redovisat innehåll i de olika
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verksamheterna. Eftersom 2015 är året när två olika arbetssätt möts behöver rapporten skrivas
på ett sätt som gör att det gamla kan möta det nya på ett tillfredsställande sätt.
Skolförvaltningen vill tacka alla som på olika sätt bidrar till att det systematiska
kvalitetsarbetet i Övertorneå kommun utbildningsverksamheter hela tiden utvecklas.
I Verksamhetsplan 2015-2017 med nulägesanalys för Barn- och utbildningsnämnden (VEP)
har nämnden satt upp fyra lokalt prioriterade mål för kommunens utbildningsverksamheter.
Dessa lokala mål är i enlighet med och kan ses som effekter av de nationella målen. Nämnden
avser att, i föreliggande Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet, utvärdera dessa
fyra mål med fokus på analys och uppföljning. Verksamhetsplanen är framåtsyftande och
efterföljande dokumentation beskriver utfallet och effekter av arbetet.
Föreliggande rapport är uppdelad enligt följande:


Uppföljning processer 2014



Systematiskt kvalitetsarbete – processen



Underlag och metod



Våra styrkor



Våra utmaningar



Vårt fokus 2016



Utvärdering av Barn- och utbildningsnämndens mål – 2015



Analys av resultaten



Prioriterade utvecklingsområden 2016



Processer på förvaltningsnivå 2016



Förväntade effekter av kommande utvecklingsinsatser

Under 2015 har de två kommunala grundskolorna bytt namn efter en process där elever,
vårdnadshavare och personal varit delaktiga. Svarträvens skola har i tidigare rapporter
benämnts Övertorneå centralskola och Svanstein skola Diamanten har tidigare benämnts
Svanstein centralskola.

Övertorneå i mars 2016
Tf Barn- och utbildningschef Lena Hannu
Utvecklingsledare Karin Forsman
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Organisation
Barn- och utbildningsnämnd
9 ledamöter

Förvaltning
Förvaltningssekreterare
Tarja Lakkapää

Ordförande
Åke Fagervall

Utvecklingsledare
Karin Forsman

Tf Barn- och utbildningschef

Språk- och
kulturpedagog

Lena Hannu

Sari Oja

Förskola

Grundskola

Grundskola

Gymnasieskola

Torneusgården

Svarträvens skola 1-3

Komvux

Silvertallen

Åk 1-3

Svanstein skola
Diamanten

Jordgubben

Kristallens
förskoleklass och
fritidshem

Älvbacken
Lyckebo

Regndroppen
fritidshem

Förskolechef

Grundsärskolan

Birgitta Nilsson

Elevhälsan
Rektor

SFI

Pärlan förskoleklass,
fritidshem

Vuxenutbildning

Rektor

Lärcenter

Inga-Lill GunillassonSevä

Utbildningssamordnare
nyanlända
Katarina Linberg
Rektor
Peter Mariin

Hans Söderberg
Svarträvens skola 4-9
Kommunala
musikskolan
Rektor
Inga-Lill GunillassonSevä
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Tidigare (2014) åtgärdsplan – processer på förvaltningsnivå
Nedan presenteras de processer som uppmärksammades i föregående års dokumentation av
det systematiska kvalitetsarbetet samt aktuell uppföljning från mars 2016.

Process
Kunskap och
lärande

Åtgärd
Samverkan förskoleklass
och åk 1

Tid och ansvarig
Pågående
Förstelärare
Utvecklare

Förskoleklass och
fritidsverksamhet
organisation
Learning Study

Betyg och bedömning utb
Svenska läsning screening

Förvaltning

Kontinuerlig
utvecklare
Samverkan kommuner 2015
Pågående Elevhälsa

Uppföljning mars 2016
Rektor (F-3) och
förskolechef har utökat
samarbete bl.a. genom ny
plan för övergångar som
gäller för hela kommunen.
Utökat samarbete F-åk 1.
Arbete sker med personal
på Kristallen. Aktuell
fråga i nämnd. Forts. -16
Beslut om fortsatt arbete
taget i ledningsgrupp
Fortsatt arbete på enheter
Pågår

Svenska lässtrategier
James Nottingham
inklusive
forskningslitteratur
Elevhälsan
utbildningsdag
Kvalitetssäkring

2015 förstelärare
2015

Svenska Läslyftet

HT 2015 förstelärare

Jämställdhet

Samverkan Foui

2015

Verktyg

ITpedagoger/
MIKpedagog

2015 Förstelärare

Processen har fortsatt
under 2015
Läslyftet genomförs på
två enheter 15/16/17
Arbetet med jämställdhet
har intensifierats.
Samverkan med Foui har i
dagsläget inte fördjupats.
Pågår

Arbetsmiljö

Arbetstider
Rutiner likabehandling

2015
2015

Pågår vt 2016
Delvis genomförd

Nyanlända

Inventarier
Utemiljö
Struktur och plan

löpande
löpande
2015 Samordnare

Kulturskola

Riktning

2015

Systematiskt
kvalitetsarbete

Förvaltning med Elevhälsa
Utvecklare

Pågår - läslyft
Studie i lärgrupp med
utvecklingsledare i
Svanstein skola 15/16
Genomförd okt 2015

Fortsatt arbete 2016
Löpande
Löpande
Nya rutiner tagna – arbete
i enlighet med dessa
Fortsatt arbete
tillsammans med personal
på musikskolan
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Systematiskt kvalitetsarbete – processen
Det förändringsarbete som ägt rum det senaste året syftar till att huvudmannen, som är ytterst
ansvarig för genomförandet av utbildningen, på ett framgångsrikt sätt skapar goda
förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet. Även
om former och rutiner för kvalitetsarbete kan variera är utgångspunkten alltid densamma; att
identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen.
Som utgångspunkt i arbetet har följande mål haft särskilt stor betydelse:











kvalitetsprocessen ska vara känd och förankrad på alla nivåer
fördela kvalitetsarbetet i nämnd under hela verksamhetsåret
fokus på analys och process
vi lär av varandra - kollegialt lärande på alla nivåer
processen ska vara överskådlig och heltäckande
arbetet ska bidra till ökad förståelse och vilja att vara delaktig på alla nivåer
arbetet sker långsiktigt
vi använder både kvantitativa och kvalitativa metoder
rutiner och former leder till ökad delaktighet
utveckla arbetet med att barns och elevers erfarenheter och kunnande tas tillvara

Grunden för kvalitetsarbetet är förvaltningens årshjul som antogs i BUN i december 2015.
Varje enhet har i sin tur ett eget årshjul som är konstruerat efter enhetens specifika
förutsättningar och planeringar. Rektor ansvarar för att ett årshjul tas fram och arbetar på ett
sätt som gör personalen delaktiga.
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Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen. Årshjulet bidrar till att arbetsprocessen är känd och det blir tydligt för alla
när och hur olika aktiviteter och insatser ska genomföras.
Förskolechef och rektorer bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på sin enhet och gör
analyser och bedömningar av vad som behöver utvecklas. Det systematiska kvalitetsarbetet är
en ständigt pågående process som aldrig tar slut. Det är av största vikt att analysera de
insatser som görs och relatera dessa till förväntad effekt eller utfall.

Systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete

Från Skolverkets Allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet

En viktig förändring från tidigare års kvalitetsarbete är att huvudmannen nu tar del av
enheternas kvalitetsarbete löpande under verksamhetsåret. I enlighet med årshjulet redovisar
förskolechef och rektorer pågående kvalitetsarbete med utgångspunkt i nämndens prioriterade
utvecklingsområden. Dessa är framtagna utifrån de lokala förutsättningarna för att nå de
nationella målen.

Underlag och metod
För att kunna bedriva utvärdering av utbildningen i relation till nationella mål och riktlinjer
krävs olika typer av underlag. Kvantitativa metoder såsom statistiska data, enkätresultat och
andra sifferdata används i stor utsträckning inom utbildningsväsendet. I det systematiska
kvalitetsarbetet behövs även andra typer av underlag som exempelvis intervjuer och andra
kvalitativa data. På enheterna används både kvantitativa och kvalitativa metoder som grund
för analys och beslut om utvecklingsinsatser. Huvudmannen har i arbetet med kvalitet och
systematik vilket synliggörs i föreliggande dokumentation använt följande underlag:
 Enkäter


Betyg



Nationella prov
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Observationer



Intervjuer



Dokumenterade reflektioner och utvärderingar



Protokoll



Rapporter från Skolinspektion och Revision



KKiK – Kommunens kvalitet i korthet

De prioriterade utvecklingsområdena (målen) kan ses som effekter av de nationella målen.
Det är viktigt att det finns en balans mellan huvudmannens ansvar för övergripande
beslut om inriktningen på utvecklingsarbetet och rektors och förskolechefs frihet att
utveckla verksamheten utifrån behoven på den enskilda enheten. Sammanställningen av
analys, bedömning och beslut för det fortsatta arbetet i en årlig dokumentation ligger till
grund för kommande resursfördelning, förbättringsområden och arbetssätt. Rektors respektive
förskolechefs ansvar att se till att det finns dokumentation som beskriver måluppfyllelsen och
hur förutsättningar och arbetsprocesser påverkar resultaten möjliggör för huvudmannen i det
systematiska kvalitetsarbetet att avgränsa och samtidigt fördjupa analysen gällande beslutade
prioriterade utvecklingsområden.
Kvalitetsarbetet inom Barn- och utbildningsnämnden bedrivs inom tre olika nivåer:
arbetslaget, rektorsområdet och nämnden/förvaltningen. Arbetslagen sätter upp mål för
sitt arbete på gruppnivå utifrån den utvärdering som gjorts efter läsårets slut.
Kommungemensamma läroplansenkäter till elever och föräldrar, betygssammanställningar
och utvecklingssamtal är exempel på underlag som används under processen.
Läroplansenkäten är utformad så att föräldrarnas och elevernas svar kan jämföras. Frågorna är
direkt kopplade till läroplanens målområden såsom kunskaper och elevinflytande. Rektor och
förskolechef utformar kvalitetsarbete på det sätt som utifrån verksamhetens förutsättningar
bedöms vara lämpligt och utgår ifrån gällande riktlinjer och krav. De tar fram
utvecklingsområden för hela rektorsområdet utifrån analys av resultat. Huvudmannen är
ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen och ska se till att det finns förutsättningar
att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet. Förvaltningen tar
del av enheternas dokumenterade kvalitetsarbete med fokus på de utvecklingsområden
som nämnden fastställt vilka kan ses som en effekt av de nationella målen. Utifrån en
övergripande analys som baserar sig på enheternas underlag och analyser samt nationellt
jämförelsematerial redovisas förvaltningens kommunövergripande dokumentation i nämnden
senast i mars nästkommande år.
Pedagogerna deltar aktivt i arbetet och föräldrar och elever deltar via bl.a. enkäter och
utvecklingssamtal. På grundskolan finns även ett skolråd som möjliggör delaktighet.
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Våra styrkor – i processen
 Tidigare erfarenheter och kunskaper om framgångsfaktorer i det systematiska
kvalitetsarbetet tillvaratas inom förvaltningen.


Vår förändringsvilja. Vi omvärderar ständigt våra arbetssätt och rutiner för att
säkerställa att de gynnar kvaliteten på utbildningen.



Vår samsyn. Det finns en samsyn hos politiker och tjänstemän vad gäller syfte och
mål med det systematiska kvalitetsarbetet.

Våra utmaningar – i processen
 Likvärdighet i kommunens olika verksamheter.


Tydliggöra ramar och samtidigt tillåta olika former av rutiner för kvalitetsarbete
på de enskilda enheterna, utifrån tanken om ett helhetsperspektiv.



Skapa förståelse och engagemang för det systematiska kvalitetsarbetet på olika
nivåer.

Våra styrkor – resultat och måluppfyllelse
 Förskolan har ett pedagogiskt innehåll som svarar väl mot de uppställda målen i
läroplanen.


Nationella ämnesprovsresultaten i åk 6 placerade kommunen på en delad 1:a plats
(100 %)



Nationella ämnesprovsresultaten i åk 3 placerade kommunen bland de 15 bästa i
landet

Våra utmaningar – resultat och måluppfyllelse
 Stora skillnader på grundskolan mellan pojkars och flickors resultat och
måluppfyllelse


Andelen behöriga till något nationellt program på gymnasiet: 81,8 %



Att pojkar i större utsträckning än flickor riskerar att inte nå målen
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Vårt fokus 2016
Under 2016 kommer förändringsprocessen vad gäller ledning och styrning av det
systematiska kvalitetsarbetet fortsätta i enlighet med ovan nämnda målsättning. Med fokus på
delaktighet på alla nivåer kommer huvudmannens identifierade utvecklingsområden utmynna
i en Utvecklingsplan 2016-2018. I planen finns en grundstruktur för prioriterade insatser vad
gäller kompetensutveckling och skolutveckling samt de arenor där arbetet sker. Med denna
plan ger huvudmannen goda förutsättningar för ett reellt och långsiktigt arbete för ökad
måluppfyllelse.
Huvudmannen har utifrån tidigare slutsatser i det systematiska kvalitetsarbetet beslutat om
prioriterade utvecklingsområden i den övergripande processen vilka man även benämner
framgångsfaktorer. I arbetet med dessa utgår vi ifrån fyra sammanfattande områden:



Likvärdighet mellan pojkars och flickors måluppfyllelse



Elevhälsoarbetet utifrån individperspektiv



Nyanländas lärande – godkända betyg för alla



Nolltolerans mot kränkande särbehandling
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Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden 2015
Mål

Mått/indikatorer

Resultat 2015

Nolltolerans mot mobbning ska
råda

Resultat i läroplansenkät högre än
2014

Målet uppnått. I resultatet i
läroplansenkäten som handlar om
trygghet är medelvärdet för åk 5
3,8 (3,54) och för åk 8 3,5 (3,45)
Detta på en skattningsskala mellan
1-4.

Resultaten i skolmiljöenkäten
högre än 2014
Ärenden där anmälan om
kränkande behandling görs
avslutas inom tre månader.
Kunskapsresultat – alla elever
ska uppnå godkända resultat:
delmål 2015 är bättre resultat
än föregående år.

Totala behörigheten till
gymnasieskolan högre än 2014

Fler som når högre betyg i
nationella proven

Undervisning ska vila på
vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet

Ökad jämställdhet i
verksamheterna

Skolmiljöenkäten är inte
genomförd i verksamheterna.

Målet uppnått. Ärendena har
avslutats inom tre månader.
Målet uppnått. Andel elever som
ej var behöriga till gymnasiet
vt15: 19% (33,3%)
Målet delvis uppnått. Se mer info
nedan*

Högre meritvärde i åk 9 än 2014

Målet uppnått. Meritvärde åk 9
2015: 212 (190,2)

Fler elever som når målen i alla
ämnen i åk 3 och åk 6

I åk 3 är skillnaden mellan 2014
och 2015 (1 procentenhet). I åk 6
är målet uppnått: 210 snittpoäng
(190)

Utbildningsinsatsen ska vila på
vetenskaplig grund

Målet uppnått. De insatser som
gjorts har haft en vetenskaplig
grund.

Nya metoder som implementeras
vilar på vetenskaplig grund

Målet uppnått. Nya metoder som
tillämpas vilar på vetenskaplig
grund.

All pedagogisk personal har läst
minst en vetenskaplig skrift under
2015

Målet uppnått. Personalen har
dessutom läst minst en bok som
vilar på vetenskaplig grund.

Skillnaden mellan pojkars och
flickors resultat minskar jämfört
med 2014

Skillnader i betygspoäng mellan
könen har minskat från 87 till
48,5.
Flickorna har högre betygspoäng.

Siffrorna inom parentes gäller för 2014
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Utvärdering av Barn- och utbildningsnämndens mål 2015
Huvudmannens utvecklingsområde 1
Nolltolerans mot mobbning ska
råda

Resultat i läroplansenkät högre än
2014

Resultaten i skolmiljöenkäten
högre än 2014

Ärenden där anmälan om
kränkande behandling görs
avslutas inom tre månader.

Målet uppnått. I resultatet i
läroplansenkäten som handlar om
trygghet är medelvärdet för åk 5
3,8 (3,54) och för åk 8 3,5 (3,45)
Detta på en skattningsskala mellan
1-4.
Skolmiljöenkäten är inte
genomförd i verksamheterna.

Målet uppnått. Ärendena har
avslutats inom tre månader.

5 kap. skollagen
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som
präglas av trygghet och studiero.

Förskola
Samtliga förskolor arbetar med följande målsättningar.






öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra,
förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och
livsfrågor i vardagen,
förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning
eller funktionsnedsättning,
respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Tidigare slutsatser i det systematiska kvalitetsarbetet
Förskolorna arbetar aktivt med
 Att ta med barnen i diskussionerna och räkna in deras vilja och kompetens till
problemlösning.
 Skapa gemenskap under aktiviteter, samlingar och lekar, där olikheter och likheter lyfts
fram som något positivt.
 Att alla arbetar för att ett gott arbetsklimat råder där alla kan och törs ge varandra
gensvar. Det gäller både barn och vuxna.
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Likabehandlingsplanen är ett dokument som är levande. Förskolans pedagoger är ständigt
närvarande bland barnen och upptäckter görs som oftast i ett tidigt skeende. Ett identifierat
utvecklingsområde är att arbeta utifrån målsättningen att barnen ska vara egna kulturbärare av
nolltolerans. Utifrån denna målsättning planeras dagliga reflektioner med barnen om
uppkomna situationer där tveksamheter till nolltolerans uppstått eller förekommit. Underlag
för beslut om aktiviteter för att uppnå målet är kvalitetsmätande enkäter, observationer och
intervjuer.

Förskoleklass, år 1-3, fritidshemmet, gymnasiesärskolan och elevhälsan.
Samsyn kring normer, värden och ordningsregler samt en daglig kontinuerlig uppföljning är
väldigt viktigt för att få bra resultat i arbetet mot kränkande särbehandling. Etiska samtal förs
kontinuerligt. Personalen hjälper och stöttar varandra i arbetet med att få en bra arbetsmiljö
för eleverna. Arbetslagen har fortlöpande diskussioner kring arbetet med samsyn,
konfliktlösning, arbetsmiljö och pedagogik. Det förs regelbundet etiska samtal och
värdegrundsdiskussioner i klasserna. Det förs även diskussioner för att få en gemensam syn
hos personalen om hur ordningsreglerna skall efterlevas.
Eleverna trivs och känner sig trygga i skolan men det finns ändå vissa situationer och platser
där det kan uppstå konflikter och kränkningar. Det är situationer och ställen där
vuxennärvaron inte är så påtaglig. Målet är att eleverna ska respektera varandras känslor och
olika åsikter. Det ska vara tillåtet att säga nej och bli respekterad för det. Fortsätta arbetet med
konfliktlösning samt förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling. Alla
klasser kommer att delta i läslyftet där textsamtalet är av stor betydelse. Det krävs att kunna
säga sin åsikt och att kunna lyssna på andra. Samtalsträning i alla ämnen och vid
konfliktlösning.

Svanstein skola Diamanten Förskoleklass – åk 9, fritidshem
Samtliga elever har intervjuats om hur de trivs på skolan och där framkom att barn och elever
trivs på skolan och känner sig trygga. Läroplansenkäten från vårterminen 2014 visar att alla
barn blir sedda och känner sig trygga, men frågan ”Jag tycker att jag behandlar alla med
respekt” har sjunkit. Hösten 2014 har skolan lämnat in ett ärende till nämnden när det gäller
kränkande behandling i form av mobbning. I arbetet har följande åtgärder beslutats om:


En personal är ute 07.45 för att möta upp barnen och eleverna på morgonen. Vi gör
detta för att de ska känna sig trygga och om de har frågor innan skolstarten till
exempel om ett barn/en elev glömt kvar något på bussen eller om det hänt något under
bussfärden.



Rastvaktslogg finns i en pärm där personalen kan skriva in om det hänt något under
rasten.



Nämndsärenden kommer att följas upp enligt gängse rutiner



Elever är med och tycker till om likabehandlingsplanen när lärarna går igenom under
hösten 2014
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Åtgärder och planer har genomförts enligt det beslut som tidigare tagits fram tillsammans med
samtliga lärare. Skolan har rastvakt ute från kl. 07.45 för att möta alla elever på morgonen.
Detta har upplevts betryggande för elever och personal. Rutiner har upprättats med bland
annat rastvaktslogg, en pärm som finns i personalrummet. I den kan personal skriva om det
förekommit kränkningar under rasterna. Eleverna har informerats om att personalen
dokumenterar kränkningar och likabehandlingsplanen har bearbetats i alla årskurser.
Fortsatt arbete med att bibehålla de åtgärder och planer som tagits för att elever och personal
ska känna sig trygga. Skolans likabehandlingsplan ska genomsyra verksamheterna, där
återkommande värdegrundsdiskussioner upprätthålls tillsammans med eleverna.
Skolan ska säkerställa att nolltolerans mot kränkande särbehandling efterföljs, genom enkäter,
intervjuer och samtal med elever för att trygghet och arbetsro ska råda på skolan.
Likabehandlingsplanen ska förankras i varje klass och anpassas till respektive åldersgrupp så
att varje elev förstått planen. Eleverna ska också få möjlighet att konkret utöva och arbeta
kring normer och värden. Ett påbörjat arbete kring värdegrundsfrågor har införts i ämnena
samhällskunskap, svenska och engelska på högstadiet. Projektet handlar om mobbning, hot
och kränkningar. Eleverna har arbetat med värderingsövningar, diskuterat utifrån TVprogrammet Morgans mission och skrivit insändare till tidningar.
Det finns enligt rektor ett engagemang bland elever att samtala kring värdegrundsfrågor. Det
är viktigt att arbetet fortlöper där eleverna involveras i de åtgärder och planer som tas, samt att
eleverna är delaktiga i likabehandlingsplanen.

Svarträvens skola åk 4-9
Utdrag från rektors dokumenterade kvalitetsarbete:
”Vår verksamhet skall bedriva ett målinriktat arbete i syfte att motverka diskriminering,
trakasserier eller annan kränkande behandling. Det förebyggande arbetet skall ha en
framträdande roll i verksamheten. Skolan skall även förhindra och utreda trakasserier och
annan kränkande behandling som ägt rum eller äger rum i eller i samband med
skolverksamheten.”
Utifrån tillgänglighetsanalysen framkommer inga signaler om kränkande behandling bland
eleverna på mellanstadiet. Men däremot på högstadiet framkommer att mobbning sker bland
eleverna, och att eleverna saknar kontinuitet vad gäller att följa upp kränkande behandling. På
högstadiet framkommer också att tryggheten kan förbättras. Eleverna uttrycker också att
lärarna inte tar ansvaret fullt ut när det handlar om mobbning. Två ärenden har under läsåret
2014/2015 rapporterats till nämnd. Under höstterminen 2015 har en fördjupad kartläggning
genomförts i årskurserna 9:1 och 9:2, där utvecklingsledaren har intervjuat elever samt följt
dem under två skoldagar. Återkoppling till personal har skett och ett åtgärdsprogram har
antagits. I nulägesbedömningen och analysen gjord av rektor framkommer att Svarträvens
skola åk 4-9 saknar kontinuitet i arbetet med likabehandlingsplanens rutiner. Elevernas
involvering i arbetet behöver förstärkas.
Skolan ska säkerställa att målet nolltolerans mot kränkande särbehandling efterföljs genom
enkäter, intervjuer och samtal med elever för att trygghet och arbetsro ska råda på skolan.
Likabehandlingsplanen ska förankras i varje klass och anpassas till respektive elevgrupp så att
varje elev förstått planen. Eleverna ska också få möjlighet att konkret utöva och arbeta med
frågor som har att göra med normer och värden.
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Gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI
Tidigare slutsatser i det systematiska kvalitetsarbetet:
Det förebyggande arbetet som dagligen styrs av skolans likabehandlingsplan där
värdegrunden, som har sin grund i läroplanen för gymnasieskolan, Gy 11, ska genomsyra
verksamheten. All personal i skolan arbetar förebyggande mot diskriminering och kränkande
behandling. Med all personal menas även den personal som eleverna möter hos externa
utbildningsanordnare. Vi arbetar med att motverka utanförskap och för ökad jämställdhet.
Den kartläggning och nulägesanalys som görs ska styra målformuleringen. Vid framtagande
och revidering av skolans ordningsregler, som benämns trivselregler, är det viktigt att
eleverna alltid får känna att de får vara med och har möjlighet att yttra sig. Alla elever och all
personal ska känna till skolans regler.
I nulägesbeskrivningen framkommer att skolans trivselregler är ett levande dokument där
innehållet förs fram bland personal och elever i olika forum för att alla ska ha en samsyn i
dessa frågor. Skolans värdegrund genomsyrar verksamheten genom att etik och moral tas med
som inslag i gymnasiets kurser och vid olika teman.
Resultatet från elevers svar i den årliga trivsel- och arbetsmiljöenkäten visar att eleverna
upplever sig bli behandlade med respekt från båda elever och vuxna. Eleverna tycker själva
att de förstår och respekterar andra människor och deras kulturer. När det gäller jämställdhet
speglar undervisningen både manliga och kvinnliga perspektiv. Eleverna trivs överlag mycket
bra på skolan. Under det senaste läsåret har inga fall av kränkande behandling blivit kända.
Skolan trycker på att vi så fort någon upplever sig bli utsatt för kränkande behandling
informera skolans personal om detta.
Enkätresultatet visar att det finns enstaka elever som inte håller med i påståendena om bl.a. att
”andra elever behandlar mig med respekt”. Det behöver vi ta på allvar och det visar även att
det är viktigt att vi fortsätter det förebyggande arbetet. Skolan har inte fått kännedom om
något fall där en elev känt sig illa behandlad av en klasskamrat eller personal, varför det kan
krävas vidare analys i undersökningen för att se vad som ger upphov till enstaka svar där
elever upplever att de inte blivit behandlade med respekt.
Frågan om hur eleven upplever sig bli behandlad ska tas upp på kommande
utvecklingssamtal. Där har även eleverna möjlighet att berätta om de ser att någon annan elev
kan vara utsatt för någon form av kränkande särbehandling. Vi försöker använda så många
kanaler som möjligt för att få information om elevernas trivsel.

Läroplansenkät – åk 5 och åk 8, Svarträvens skola och Svanstein skola Diamanten
SKL:s gemensamma enkätfrågor för grundskolan - Resultat 2015
Frågorna som inrapporterats är:
1.
2.
3.
4.

Jag känner mig trygg i skolan
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
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5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Tabellen nedan innehåller medelvärden på ovanstående frågor för årskurserna 5 och 8. Den
innehåller medelvärdena från 2013-2015 så att eventuella skillnader kan upptäckas.
Medelvärden har valts istället för procent, eftersom procentsiffror inte är möjliga att göra
jämförelser utifrån och det som är intressant är om det går att upptäcka systematiska
förändringar i svaren. Skattningsskalan är mellan 1-4 och 1 innebär svarsalternativet instämmer
inte alls medan 4 innebär alternativet instämmer helt.
Tabell 1. Medelvärden för frågorna inrapporterade till SKL under åren 2013-2015.
Nummer
på fråga

Medelv
ärde
Åk 5
2015
1 Känner 3,8
mig trygg
2 Nyfiken 2,63
& lust att
lära
3 Hänsyn 3,3
t. elevers
åsikter
4 Vet vad 3,43
kunnanå målen
5Lärarna 3,67
hjälper
6 Vetskap 3,53
om hur
det går
7 Lärarna 3,6
förväntar
sig

Medelvärde
Åk 5
2014
3,54

Medelv
ärde
Åk 5
2013
3,09

Medelvärde
Åk 8
2015
3,5

MedelVärde
Åk 8
2014
3,45

Medel
värde
Åk 8
2013
3,37

2,88

2,81

2,25

2,48

2,26

3,50

3,16

2,9

3,21

2,89

3,54

3,16

3,09

2,79

3,15

3,67

3,31

2,97

3,44

3,07

3,61

3,00

3,25

3,25

3,11

3,78

3,56

3,16

3,51

3,22

Frågan som handlar om känslan av trygghet har skattats högre både av eleverna i årskurs 5 och
årskurs 8 2015 i jämförelse med tidigare år. I årskurs 8 har även frågan som handlar om
elevernas kunskaper om vad som krävs för att nå kunskapskraven skattats högre än föregående
år. Frågan som handlar om nyfikenhet och lust när det gäller skolarbetet är fortfarande den som
har lägsta medelvärdet och har skattats lägre än föregående år, både i åk 5 och åk 8.

Könsskillnader
Något som också rapporteras in är hur flickor respektive pojkar besvarar frågorna, eftersom det
kan finnas könsskillnader i svaren vilket kan vara intressant utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
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Den fråga som har lägsta medelvärdet för flickorna i åk 5 är frågan om skolarbetet gör en
nyfiken och om man får lust att lära. Högst skattad var frågan som handlar om eleven upplever
att läraren hjälper en i skolarbetet, vilken även var en fråga som var högt rankad under 2014.
När det gäller flickorna i årskurs 8 har medelvärdet ökat vad gäller bl.a. frågan om eleven vet
vad man ska kunna för att nå målen. Lägsta skattningen har frågan som är kopplad till
nyfikenhet och lust att lära. Högsta skattningen 2015 är lärares förväntningar, vilket också var
högt skattat under året innan.
Tabell 2. Resultat från flickornas skattningar för varje fråga med jämförelse under åren 20132015.
Numme
r på
fråga
1
2
3
4
5
6
7

Medel
-värde
Åk 5
2015
3,7
2,94
3,71
3,47
3,82
3,71
3,59

Medel
-värde
Åk 5
2014
3,32
3,37
3,69
3,70
3,85
3,74
3,90

Medelv
ärde
Åk 5
2013
2,89
2,78
3,06
3,06
3,17
3,06
3,61

Medelvärde
Åk 8
2015
3,27
2,13
2,87
2,93
2,87
3,20
3,33

Medelvärde Åk
8 2014
3,55
2,42
2,96
2,46
3,30
3,00
3,29

Medelvä
rde
Åk 8
2013
3,25
1,92
3,00
3,17
3,00
3,17
3,17

Den fråga som har lägsta medelvärdet för pojkarna i åk 5 är samma fråga som för flickorna.
(frågan om skolarbetet gör en nyfiken och om man får lust att lära). Högst skattad var frågan
som handlar om eleven känner sig trygg i skolan.
När det gäller pojkarna i årskurs 8 har medelvärdet ökat vad gäller bl.a. frågan om eleven vet
vad man ska kunna för att nå målen. Lägsta skattningen har frågan som är kopplad till
nyfikenhet och lust att lära. Högsta skattningen 2015 är trygghet.

Tabell 3. Medelvärde för varje fråga, pojkarnas skattningar åren 2013-2015.
Numm
er på
fråga
1
2
3
4
5
6
7

Medelvärde
Åk 5
2015
3,85
2,23
2,77
3,38
3,46
3,30
3,62

Medelvärde
Åk 5
2014
3,73
2,43
3,35
3,36
3,49
3,49
3,63

Medel
värde
Åk 5
2013
3,36
2,86
3,29
3,29
3,50
2,93
3,50

Medelvärde
Åk 8
2015
3,71
2,35
2,94
3,24
3,06
3,29
3,00

Medelvärde
Åk 8
2014
3,35
2,53
3,46
3,12
3,58
3,50
3,72

Medelvä
rde
Åk 8
2013
3,47
2,26
2,89
3,15
3,07
3,11
3,22
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Huvudmannens utvecklingsområde 2
Kunskapsresultat – alla elever
ska uppnå godkända resultat:
delmål 2015 är bättre resultat än
föregående år.

Totala behörigheten till
gymnasieskolan högre än 2014

Fler som når högre betyg i
nationella proven

Målet uppnått. Andel elever som
ej var behöriga till gymnasiet
vt15: 19 % (33,3%)
Målet delvis uppnått. Se mer info
nedan*

Högre meritvärde i åk 9 än 2014

Målet uppnått. Meritvärde åk 9
2015: 212 (190,2)

Fler elever som når målen i alla
ämnen i åk 3 och åk 6

I åk 3 är skillnaden mellan 2014
och 2015 (1 procentenhet). I åk 6
är målet delvis uppnått: 210
snittpoäng (190)

Kunskaper, utveckling och lärande
Förskolan
8 kap. skollagen
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och
social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
Förskolan har ett kunskapsuppdrag enligt skollagen och Lpfö 98. Huvudmannens prioriterade
utvecklingsområde som handlar om måluppfyllelse och kunskapsutveckling gäller inte uttalat
för förskolan, men ska trots detta utvärderas i den kommunövergripande dokumentationen av
det systematiska kvalitetsarbetet.
Som underlag för kvalitetsarbetet används föräldra- och personalenkäter, utvecklingssamtal,
föräldramöten, daglig kontakt/samtal med föräldrar, barnintervjuer samt barnobservationer
samt pedagogisk dokumentation. Verksamheten planeras utifrån den aktuella arbetsplanen,
Lpfö98/10 samt dokumentation. Årshjulet för kvalitetsarbete har följts och föregående års
kvalitetsredovisning används som ett verktyg för att hålla den röda tråden i arbetet.
Styrning, ledning, organisation och system för uppföljning stödjer i hög grad enheternas
kvalitetsarbete vilket och har utvecklats under lång tid för att se till att förutsättningarna är
goda. Det finns alltså ett väl fungerande system för uppföljning och utvärdering av
verksamheterna samt en dokumentation som väl beskriver måluppfyllelse, förutsättningar och
arbetsprocesser.
I underlag från 2015 som ligger till grund för resultatet vad gäller kunskaper, utveckling och
lärande framkommer att det finns ett antal barn inom förskolan som har behov av och rätt till
särskilda stödinsatser. Det gäller framför allt svårigheter vad gäller koncentration och
arbetsminne.
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Varje förskola har dokumenterat sitt arbetssätt genom att beskriva aktiviteter, resultat och
analys för att synliggöra hur verksamheten genomförs för att nå målen i läroplanen. Nedan
följer ett utdrag ur en av förskolornas dokumenterade kvalitetsarbete där effekter av
genomförda aktiviteter analyseras:

Resultat/Analys
1-3 åringar:
Barnen visar intresse för böcker, sagor och de anammar tecken väldigt snabbt. Vi
ser att de använder tecken alltmer. När barnen ser eller hör Babblarna blir de
engagerade och villiga att jobba med materialet. När vi samtalar med barnen hela
dagen är det för att benämna allt vi gör och så att barnen får höra nya begrepp.
Allteftersom tar de till sig, upprepar och utvecklar sitt eget språk och
kommunikation. Intresset för bygg och konstruktionslekar har vi tagit fasta på och
försökt hitta utmaningar inom detta. Bland annat genom att sortera, använda
lägesord och benämna färger samt geometriska former. Vatten är lustfyllt för
barnen att jobba med samtidigt lärorikt. De undersöker volymen i olika behållare,
vattnets olika former och får nya erfarenheter.
Analys av gemensamma aktiviteter
Enligt föräldrarna har vi tillfredsställande aktiviteter på förskolan. Det nya
skogspartiet har gett barnen andra möjligheter till lek och skogen har varit en
populär lekplats. Barnen har fått fler utmaningar med de nya gungorna. Vi har
fyra olika modeller på gungor som kräver olika teknik, motorik och balans av
barnen. En är en kompisgunga. Den är populär som en mötes- och
kommunikationsplats. Luciafirande lockade många anhöriga till förskolan (100
personer). Avdelningarna turades om att ansvara för innehållet Julkalendern. Det
blev variation i luckorna från sång, smartboard, egen inspelad film till teater.
Barnen fick välja på tre olika aktiviteter under snölekens dag, skidor, skridskor
och pulka. Föräldrarna som deltog följde med sina barn på deras aktivitet. Barnen
plockade ihop till en liten majbrasa och korven grillade vi i grillringen till
mellanmål.”
Silvertallens kvalitetsredovisning 2014/2015

Förskoleklass
9 kap. skollagen
Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt
utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Personalen som arbetar på Kristallen förskoleklass har tillsammans med rektor använt
verktyget BRUK i sitt kvalitetsarbete. Kriterier för måluppfyllelse vad gäller kunskaper
utveckling och lärande är enligt personalen väl uppfyllda. I resultatet framgår att utrymme ges
för olika kunskapsformer och skapar ett lärande där dessa former balanseras och blir till en
helhet. Utbildningen ger eleverna förutsättningar och möjligheter att utveckla sin nyfikenhet
samt sin lust och förmåga att lära. I förskoleklassen organiseras och genomförs
undervisningen så att eleverna får överblick och sammanhang och upplever att kunskap är
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meningsfull. Arbetar främst med Bornholmsmodellen när det gäller fonologisk förmåga och
läs- och skrivutveckling. Talpedagogen har under året gjort språktester på alla våra elever.
Diagnoser genomförs efter olika arbetsområden. Bokstavskännedom kontrolleras flera gånger
under året och en progression finns hos samtliga barn.
Inom matematiken arbetar Kristallen med grundläggande kunskaper. Försteläraren har
handlett och utbildat personalen via ”Matematiklyftet” i grundläggande matematikinlärning.
Föräldraenkäten för förskoleklassen visar ett medelvärde på 3,47 på en skala 1 – 4.
I utvärderingen som föräldrar gjort framkommer de anser att barnen i mycket stor
utsträckning tycker att det är roligt att lära sig, att skolarbetet gör mitt barn så nyfiket att hen
får lust att lära sig mer. De har även angett att barnen i stor utsträckning lär sig mycket i
skolan. Samtliga svarsalternativ har ett medelvärde över 3,0 på en fyrgradig skala.
I augusti 2015 inleddes en kartläggning av organisation och verksamhet i förskoleklass
Kristallen i enlighet med föregående års kvalitetsredovisning där det framkom att det är ett
utvecklingsområde. Utvecklingsledare har vid ett flertal tillfällen därefter träffat pedagogerna
för att dels göra en nulägesanalys och dels sätta igång med åtgärder och en utvecklingsplan.
Dokumentation från de tillfällena visar på en fördjupad helhetsbild av verksamhetens arbete
mot de nationella målen. Personalen har tillsammans med rektor under ledning av
utvecklingsledare arbetat fram förbättringsåtgärder samt dokumenterat styrkor och svagheter i
verksamheten. Huvudmannen har vid två tillfällen delgetts information om pågående
utvecklingsarbete och kommer att vara fortsatt delaktig. Nedan finns delar av den
nulägesbedömning samt analys som gjorts under hösten 2015 och som är underlag för fortsatt
arbete under 2016.
Analys utifrån dialogmöten med personalen:
Avsaknaden av såväl långsiktig som kortsiktig planering påverkar verksamheten eftersom det
inte finns möjlighet att reflektera och förbättra i den mån som är önskvärt. Den gemensamma
planeringstiden mellan 09.00-10.00 på fredagar räcker inte till för att åstadkomma en planerad
verksamhet. Vissa anpassningar har gjorts, t.ex. att effektivisera skrivandet av veckobrevet
vilket tidigare tog mycket tid i anspråk på fredagstiden. Mattelyftet var bra i sig men gjorde
också att annat, t.ex. språklekar fick stå tillbaka. ”Vi hann inte med det andra”.
Samarbetet och samverkan med skolan (i synnerhet åk 1-3) fungerar bra och har förbättrats
genom åren. Samverkan med förskolan behöver förbättras. Det som ”räddar” verksamheten är
personalens gedigna erfarenhet. Eftersom planeringstiden inte räcker till ”beslutas i stunden
vad vi ska göra”. Tillagning av frukost, lunch, mellanmål samt beställning av varor tar mycket
tid i anspråk.
Personalen ser alternativa verktyg vad gäller kvalitetsarbetet. De ser inte materialet i BRUK
som ändamålsenligt och saknar en uppföljning och framåtsyftande åtgärder. De skulle också
vilja ha feed-back i större utsträckning. När vi diskuterar de signaler från politiskt håll om att
inom en snar framtid göra Förskoleklassen obligatorisk kommer de fram att det förmodligen
kommer medföra positiva konsekvenser. De ser att verksamheten skulle utvecklas,
förhoppningsvis med tydligare riktlinjer och mer utrymme i läroplanen. Kvalitet och därmed
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även krav på verksamheten skulle belysas. Mer tid med barnen då de utgår ifrån att de 15h
som verksamheten består av idag kommer att utökas.
Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet

Stödmaterialet förtydligar förskoleklassens uppdrag och ger exempel på hur lärare i
förskoleklassen kan tillämpa läroplanen.
”Förskoleklassens uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda
dem för fortsatt utbildning. Stödmaterialet är tänkt att bidra till ökad kunskap om och
förståelse för förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitetsutveckling med utgångspunkt i
skollag och läroplan. I stödmaterialet ges exempel från praktiken och forskning om
förskoleklassen.”
Under dialogmötena med personalen tydliggjordes bland annat utvecklingsarbete på olika
nivåer. Dels det som går att göra innanför befintliga ramar, både vad gäller budget och vad
gäller tjänstefördelning m.m. Och dels det som gäller framtiden (hur den obligatoriska
Förskoleklassen kan komma att se ut och hur vi i Övertorneå kan förbereda oss på den
förändringen). Alltså både kort- och långsiktigt arbete.
Det finns ett uppdämt behov av utveckling, kvalitetsarbete och tid för att planera
verksamheten. Några av de områden som behöver belysas extra är:
 Personalen behöver få möjlighet till att besöka andra verksamheten i annan kommun
för att se olika möjligheter till att utveckla den egna verksamheten.
 Det finns behov av att få tid till att reflektera tillsammans i gruppen för att komma
vidare.
 Det finns behov av tid för att kunna planera verksamheten
 Personalen behöver få möjlighet att, med handledning vissa gånger, utveckla
verksamheten utifrån deras egna kunskaper, erfarenheter samt de behov de ser i det
dagliga arbetet.
 De digitala verktyg de har används inte i önskvärd utsträckning eftersom de behöver
(mer) utbildning. (t.ex. smartboard och I-pads)
 De behöver få tid och möjlighet och ev. med handledning göra upp en plan för
verksamheten i början av läsåret. På detta sätt blir det mindre av ”vi gör det som vi
kommer på i stunden”. Med den planeringen är det också möjligt att utvärdera och
analysera verksamheten på ett bättre sätt.
 Föräldrasamverkan (föräldramöten och andra aktiviteter där föräldrarna träffas i
grupp)
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Fritidshem
14 kap. skollagen
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en
meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på
eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social
gemenskap.
Fritidshemmen har ett kunskapsuppdrag enligt skollagen och kapitel 1 och 2 i Lgr 11.
Huvudmannens prioriterade utvecklingsområde som handlar om måluppfyllelse och
kunskapsutveckling gäller inte uttalat för fritidshem, men ska trots detta utvärderas i den
kommunövergripande dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet.
I kommunen finns tre fritidshem som tillhör två rektorsområden tillika skolenheter vilket
innebär att rutiner och arbetssätt med kvalitetsarbetet varierar. Personalen på fritidshemmet
Regndroppen har tillsammans med rektor använt verktyget BRUK i sitt kvalitetsarbete.
Resultatet visar att kriterierna för måluppfyllelse till stor del stämmer med verksamhetens
innehåll utifrån fritidshemmets uppdrag. Föräldraenkäten som är genomförd 2015 indikerar
att vårdnadshavare i stor utsträckning är nöjda med verksamheten (medelvärde 2,42 på
samtliga frågeställningar på en tregradig skala). I ett utdrag ur ett fritidshemmens
dokumentation av arbetssätt utifrån nationella mål synliggörs verksamhetens inriktning:
”Vårt mål är att fritidshemmet ska komplettera skolan och hemmet på ett bra sätt. Våra
elever ska, under sin tid inom fritidshemmet, erbjudas möjlighet att utveckla leklust,
initiativtagande, en social samvaro samt praktisera demokrati och inflytande. De
aktiviteter som fritidshemmet erbjuder ska vara meningsfulla för individen och utgå
från dennes intressen och behov.
Verksamheten är varierad med inslag av lek, fysisk aktivitet, skapande verksamhet som
drama, musik, bild och form, utflykter. Vi ger barnen kännedom om vårt kulturarv
genom att värna om minoritetsspråken; meänkieli och finska.”
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Grundskola
10 kap. skollagen
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att
tillägna sig dessa.
Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna
för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.
Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett
aktivt deltagande i samhällslivet.

Kunskapsuppföljning åk 3
Läsår 2014-2015

Uppnått mål

Uppnått målen
96 %

29

2

94

96 %

17

29

2

94

96 %

-

-

-

-

-

2

17

29

2

94

96 %

19

19

100

96 %

Uppnått mål

94

2

17

29

12

2

17

12

2

-

12

Engelska

31

12

Fysik

31

Geografi

31

Ej uppnått mål

2

Uppnått mål

100 %

Ej uppnått mål

100

31

31

-

96 %

19

Bild

-

94

29

12

Hem &
konsumentkunskap

2

17

31

Jmf 20132014

%

2

Biologi

Antal

Totalt

Ej uppnått mål

Flickor

Uppnått mål

Ej uppnått mål

Pojkar

Historia

31

12

Idrott och hälsa

31

12

Kemi

31

12

2

17

29

2

94

96 %

Matematik

31

12

2

17

29

2

94

96 %

Musik

31

12

19

31

100

96 %

Religionskunskap

31

12

2

17

29

2

94

96 %

Samhällskunskap

31

12

2

17

29

2

94

96 %

Slöjd

31

12

19

31

100

96 %

Svenska

31

Teknik

31

1

11

2

17

28

3

90

96 %

12

2

17

29

2

94

96 %
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I Svanstein skola är måluppfyllelsen i åk 3 mycket god. Endast en elev uppnådde inte betyget
E på ett av de nationella delproven (sv).

Nationella prov
Klarat alla
delproven

Ej klarat alla delproven

Svenska

27 (av 31)

3f 1p

Matematik

26 (av 31)

3f 2p

100 %

100 %

25

83 %

89 %

29

100 %

97 %

2

30

94 %

92 %

10

4

25

86 %

97 %

4

11

4

26

87 %

95 %

15

2

15

2

30

94 %

100 %

29

15

4

10

4

25

86 %

97 %

32

15

32

100 %

100 %

Bild

32

15

Engelska

30

Hem & konsumentkunskap

29

14

Idrott och hälsa

32

15

2

15

NO

29

15

4

Matematik

30

15

Musik

32

SO
Slöjd

1

12

17
4

13

5

15

17

95 %

Svenska/Sva färre än 10 redovisas
ej)

25

15

Teknik

29

15

4

10

0

25

100 %

10

4

25

86 %

97 %

Eleverna i åk 6 på Svanstein skola hade 100 % måluppfyllelse vt 2015.
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Uppnått målen

Jmf 2013-2014

Ej uppnått målen

Uppnått målen

Totalt

Uppnått målen

Flickor

32

Antal elever

Uppnått målen

Ej uppnått målen

Pojkar

Uppnått målen

Uppnått mål, lägst betyget E 20142015

Ej uppnått målen

Kunskapsuppföljning åk 6

Betyg vt 2015

Betyg vt 2014

Meritpoäng Pojkar Flickor Totalt antal
elever
Åk 6

Meritpoäng

0-100

0

7

7

0-100

0

101-150

0

0

0

101-150

1

2

8

151-200

6

2

8

151-200

Åk 6

Pojkar Flickor Totalt antal
elever
1

1
1

201-250

15

6

21

201-250

15

6

21

251-300

1

5

6

251-300

1

5

6

Nationella prov åk 6
(Bygger på genomsnittlig provbetygspoäng. Röd markering innebär ett lägre resultat. Grön
markering innebär ett högre resultat.)
Ämne

2014

2015

Ma

14,9

14,4

Sv

15,4

13,8

En

14,7

15,7

Antal elever årskurs 9
Totalt antal
andel (%) flickor
andel (%) pojkar
andel (%) elever med utländsk
bakgrund
andel (%) elever med föräldrar med
eftergymnasial utbildning
Genomsnittligt meritvärde (17)
Genomsnittligt meritvärde (16)
Andel (%) behöriga till yrkesprogram
Andel (%) behöriga till nationellt pgm
Andel (%) som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen
Andel (%) som ej uppnått
kunskapskraven i ett ämne
Andel (%) som ej uppnått
kunskapskraven i minst två ämnen

2015
43
48,8
51,2

2014
57
33,3
66,7

2013
36
33,3
66,7

2012
34
29,4
70,6

2011
41
43,9
56,1

34,9

31,6

36,1

..

..

34,9
219,3
212
79,1
.

35,1
.
190,2
66,7
.

..
.
173,6
63,9
.

44,1
.
201,8
82,4
.

39
.
220
~100
.

69,8

59,6

50

67,6

82,9

..

..

..

.

..

23,3

31,6

38,9

32,4

..
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Nationella prov åk 9:
Ämne

2014

2015

Ma

11,3

11,5

Sv

12,3

12,0

En

14,4

14,7

NO

13,0

14,0

SO

11,55

10,5

Grundskolan - Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9 svenska, matematik,
engelska.
Svenska

Ä mne

Riket, Samtliga
Riket, Kommunal
Riket, Fristående
Kommun, Samtliga
Kommun, Kommunal
Kommun, Fristående
Kommunala skolor
Övertorneå CSK år 4-9

M atematik

Engelska

A ntal elever

A ndel (%) elever med lägre, lika

med pro vbetyg

eller hö gre slutbetyg än pro vbetyget med pro vbetyg

eller hö gre slutbetyg än pro vbetyget med pro vbetyg

eller hö gre slutbetyg än pro vbetyget

o ch slutbetyg

Lägre

Lägre

Lägre

80 289
65 505
14 784
40
33
.

9,1
9
9,5
5
6,1
.
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Lika

Hö gre

63,6
63,5
64
57,5
63,6
.

3,8

A ndel (%) elever med lägre, lika

o ch slutbetyg

27,3
27,5
26,5
37,5
30,3
.

57,7

A ntal elever

87 534
71 920
15 614
49
41
.

38,5

Lika

1,6
1,6
1,9
2
2,4
.

34

Hö gre

60,1
59,5
62,7
59,2
65,9
.

2,9

A ndel (%) elever med lägre, lika

o ch slutbetyg

38,3
38,9
35,4
38,8
31,7
.

61,8

A ntal elever

88 294
72 471
15 823
47
38
.

35,3

Lika

14,9
15,1
14,1
6,4
5,3
.

31

Hö gre

74,3
74,1
75,2
83
84,2
.

3,2

10,8
10,8
10,7
10,6
10,5
.

83,9

12,9

Sammanfattning analys av resultat vt 2015 åk 6-9
Snittpoängen har vid en jämförelse med föregående läsårs terminsbetyg ökat i samtliga
årskurser. Vid en uppdelning av pojkar och flickor visar resultatet att flickornas snittpoäng
ökat i samtliga årskurser och för pojkarna har poängen minskat i åk 9, ökat i åk 8 och åk 6 och
är på samma nivå som 2014 i åk 7. I Svanstein har snittpoängen ökat i samtliga årskurser. I
Övertorneå centralskola har snittpoängen ökat i fyra av sex årskurser i jämförelse med 2014.
Fördelning högst/lägst snittpoäng samtliga årskurser:
Lägsta snittpoängen:

10 flickor (annat modersmål än svenska 4)
5 pojkar (annat modersmål än svenska 2)

Högsta snittpoängen:

12 flickor
3 pojkar

Ämnen där samtliga elever har minst E vt 2015:
Åk 6:

Bild, Svenska Hemkunskap, Musik, Slöjd,
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Åk 7:

Bild, Svenska Hemkunskap, Musik, Språkval, Biologi

Åk 8:

Språkval

Åk 9:

Bild, Svenska

Eleverna högpresterar (stor andel A/B) i Hemkunskap, Engelska, Musik och Språkval
Eleverna lågpresterar (stor andel E/D) i Ma, SO, NO

Gymnasieskolan
15 kap. skollagen
Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så
att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och
tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen i
gymnasieskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna fått i grundskolan eller
i motsvarande utbildning.

I föreliggande dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet utvärderas för år 2015
särskilt nyanländas lärande i relation till de nationella målen. Vidare beskrivs arbetet med att
utveckla undervisningen i matematik vilket är ett av enhetens prioriterade
utvecklingsområden.
Meritvärdet för elever med utländsk bakgrund (nyanlända) har sedan 2008 varit lägre i
jämförelse med riket och länet. En av åtgärderna för att stärka nyanländas lärande och
måluppfyllelse var under 2015 att en projekttjänst i form av en utbildningssamordnare för
nyanlända tillsattes i mars samma år. Tjänsten är fördelad på 50 % åk 7-9 och 50 % på
Gränsälvsgymnasiet. Det övergripande målet för samordnaren är att utveckla måluppfyllelsen
vilket i huvudsak innebär ett fokus på kartläggning av kunskaper och erfarenheter, validering
av betyg, organisation av undervisning och studiehandledning på modersmål, utveckla
riktlinjer för mottagande samt utveckla strategier och flexibla arbetssätt.
Tidigare slutsatser i det systematiska kvalitetsarbetet:
I kvalitetsredovisning för läsåret 2013-14 finns följande punkter om nyanländas lärande:


Kartläggning av elevernas kunskaper i samtliga ämnen behöver organiseras.



Samarbete med grundskolan när det gäller att erbjuda ämnen för eleverna på
Språkintroduktion.



Mottagande av nyanlända ungdomar i skolan ska ske på det sätt som gynnar
ungdomens integration och utbildning i så stor utsträckning som möjligt.



Mottagandet av nyanlända ska följa en tydlig struktur.
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Nulägesbeskrivning:
De nyanlända eleverna på Gränsälvsgymnasiet finns till största del på Språkintroduktion
(IMSPR), två elever läser nationella program. Nyanlända elever definieras med att de läst
högst fyra år i svensk skola. Drygt 20 elever som inte längre räknas som nyanlända är
inskrivna på nationella program, ca 15 av dem är inskrivna på yrkesprogram PRIV El och
Vård, YP fordon, El, BF, HA och sju elever läser högskoleförberedande program.
Naturvetenskap är vanligast bland de högskoleförberedande programmen.
32 % av ungdomarna på gymnasieskolan är nyanlända. Den övervägande delen (30 elever) av
dessa har kommit under detta läsår. SFI bedrivs i samarbete med IMSPR, ungdomar och
vuxna återfinns i samma grupper. Den 1 mars är 57 ungdomar och 29 vuxna inskrivna på
IMSPR/SFI = 86 elever. Det finns 6-7 st vuxna som väntar på att få komma in på SFI. Totalt
är 43 % av ungdomarna på GÄG nyanlända eller invandrade från utom-europeiska länder.
Det finns sex heltidstjänster med undervisning i SVA/SFI och en tjänst SVA-Fi. Dessutom
finns deltidstjänster inom Eng grund, matematik grund, bild, musik, idrott, no, geografi.
Vårterminen 2015 var 28 ungdomar inskrivna på IMSPR. De läste SVA och en del av dem
läste grundskoleämnen för att bli behöriga för nationella program. Se måluppfyllelse för vt 15
i tabellen nedan.
Ämne

Antal elever

Måluppfyllelse %

SVA

28

0

Ma

14

50

Eng

13

15

Sh

3

0

Ge

4

0

Bi

2

50

Mu

6

100

Idh

7

100

Bd

5

100

Nyanlända/invandrade elever på nationella program och Priv yrkesprogram.
8 elever läste PRIV EL eller VO, 7 elever YP VO, FT, BG, EL eller BF. 7 elever var
inskrivna på högskoleförberedande program, fem av dessa läste NA.
Elever som kommit in på nationella program har i regel varit 4 år eller mer i Sverige. För
dessa elever är måluppfyllelsen mycket god, nästan 100 % på samtliga kurser utom i Engelska
grund och Engelska 5. Där är måluppfyllelsen 10 % (1/10) resp. 33 % (1/3).
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Behörighet och intag inför höstterminen 2015
Inga elever som gick IMSPR blev behöriga till nationella program inför ht 2015. Två elever
som gick ut åk 9 hade behörighet för nationella program. Fem elever som gått ut 9:an på
Övertorneå Centralskola skrevs in på IMSPR.
Nulägesbedömning/analys:
Många nyanlända elever har kommit på kort tid, grupperna har fyllts och behövt utökas från
fem till sju under läsåret. Det har varit svårt att hitta behöriga SVA-lärare och man har fått
anställa lämpliga personer. Det har medfört att ungdomarna fått vänta längre tid på att bli
inskrivna i skolan än tidigare. Enligt skollagen ska ungdomarna erbjudas skola inom 1 månad
från att de kommit och det har kunnat hållas i nästan 100 % av fallen.
De nyanlända ungdomarna är en mycket heterogen grupp elever med helt olika bakgrund och
förmågor, vilket ställer stora krav på pedagogerna som tar emot dem. Det finns också behov
av fler grupper/nivåer för att läsa andra ämnen och rekrytering av Ma/No/En-lärare pågår.
Rutiner för mottagandet är under bearbetning. Det är viktigt med rutiner för validering och
prövning av betyg. Mottagandet av ungdomarna i skolan måste vara flexibelt och individuellt.
Kartläggningen av elevernas kunskaper och erfarenheter är bristfällig och behöver
organiseras.
Identifierade utvecklingsområden:
 Elever som närmar sig 20 år och inte kommer in på nationella program på gymnasiet


Få elever på IMSPR når behörighet för att komma in på nationella program.



Studiehandledning på modersmål behöver utvecklas.



Kartläggning behöver organiseras och individuella studieplaner upprättas. Individuella
studieplaner på kort- och lång sikt ska förtydligas. Det är viktigt att göra individuella
samtal och planering inför nästa läsår i god tid.



Kompetensutveckling i Språkutvecklande arbetssätt för alla undervisande lärare



Integration - alla elever ska kunna vara delaktiga i gemensamma aktiviteter utan att
språket är ett hinder.

Planerade åtgärder:
Rutinerna för mottagandet av nyanlända elever i skolan ska utarbetas. Rutinerna för
organisation av kartläggningssamtal, individuella studieplaner, information till ämneslärare
när eleverna ska börja med andra ämnen ska ses över.
Det är viktigt att hitta alternativa lösningar för eleverna för att de ska nå så långt som möjligt i
sin utbildning. Eventuellt kan vissa äldre elever läsa yrkeskurser på gymnasienivå kombinerat
med SVA på grundskolenivå. Dessa elever får inte en gymnasieexamen men blir ändå
anställningsbara i framtiden.
Kompetensutveckling i Språkutvecklande arbetssätt för alla undervisande lärare är bra för alla
skolans elever, men nödvändig för de nyanlända eleverna.
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Gymnasieskolan - Meritvärde slutbetyg
Nedan jämförelsetal meritvärde slutbetyg. Används bland annat vid antagning till
högskoleutbildning.
2015
Slutbetyg

Flickor
15,9

Pojkar
14,3

Samtliga
14,8

2014
Slutbetyg

Flickor
15,7

Pojkar
14,3

Samtliga
14,9

2013
Slutbetyg

Flickor
16,3

Pojkar
12,8

Samtliga
14, 5

To talt

Ä mne

Engelska 5
Gränsälvsgymnasiet Övertorneå
Engelska 6
Gränsälvsgymnasiet Övertorneå
Matematik 1A
Gränsälvsgymnasiet Övertorneå
Matematik 1B
Gränsälvsgymnasiet Övertorneå
Matematik 2A
Gränsälvsgymnasiet Övertorneå
Matematik 2B
Gränsälvsgymnasiet Övertorneå
Matematik 2C
Gränsälvsgymnasiet Övertorneå
Matematik 3B
Gränsälvsgymnasiet Övertorneå
Matematik 4
Gränsälvsgymnasiet Övertorneå
Svenska 1
Gränsälvsgymnasiet Övertorneå
Svenska 3
Gränsälvsgymnasiet Övertorneå

A ntal elever med

A ndel (%) elever med lägre, lika

pro vbetyg o ch

eller hö gre kursbetyg än pro vbetyg

slutbetyg

Lägre

Lika

Hö gre

14

21,4

64,3

14,3

26

3,8

57,7

38,5

23

.

82,6

17,4

15

.

40,0

60,0

1

.

..

.

7

.

..

..

10

10,0

20,0

70,0

2

.

.

..

11

.

18,2

81,8

32

.

78,1

21,9

13

7,7

69,2

23,1

Sammanställningen av de nationella proven i relation till slutbetyg visar att elever i stor
utsträckning i kurserna Matematik 1B, Matematik 2C samt Matematik 4 har högre kursbetyg
än provbetyg.
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Prioriterat utvecklingsområde - Gränsälvsgymnasiet
En slutsats i tidigare dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på
Gränsälvsgymnasiet är att undervisningen i matematik behöver stärkas. Underlag för
bedömningen har varit betyg, utvärderingar i undervisningsgrupp samt processgrupp. Målet är
att meritvärdena ska höjas och att en större andel elever ska uppnå målen. Den genomsnittliga
betygspoängen har under de senaste tre åren sjunkit med 1 poäng. Under läsåret 2013-2014
har samtliga lärare i matematik deltagit i matematiklyftet vilket lett till ett ökat kollegialt
lärande. I nulägesbedömningen framkommer att förkunskaperna hor elever varierar och inom
vissa områden har ett större antal elever bristande kunskaper. Exempel som ges är
användandet av digitala verktyg inom sannolikhetslära och statistik. En styrka är att det bland
lärarna är 100 % ämnesbehörighet och att samtliga har lärarlegitimation.
Identifierade utvecklingsområden är fortsatt arbete inom betyg och bedömning samt
utveckling av ett formativt arbetssätt. Ett ökat samarbete med grundskolan är ett av målen
som tagits fram under pedagogiska diskussioner med lärarna. En annan viktig insats är att en
tidig kartläggning görs av elevernas kunskaper för att därefter kunna göra rätt insatser i ett
tidigt skede. Målet är att inga elever ska få betyget F och att fler elever ska nå högre/högsta
betyg. Planerade åtgärder att se över den s.k. Räknestugan för att erbjuda läxhjälp och mer
undervisningstid till de elever som behöver det. Vidare planeras att utveckla
överlämnandekonferens till att bli mer av en dialog istället för överlämnande av information.
Fortsatt kollegialt lärande mellan grundskola och gymnasieskola är även en viktig del i
arbetet.

Gymnasiesärskolan
19 kap. skollagen
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning
som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig
utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den
främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans
med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Pedagogiskt arbete med
företagsamhet och jämställdhet

I dokumentationen för kvalitetsarbete i gymnasiesärskolan kan man följa personalens
arbetssätt och reflektioner kopplat till de nationella målen. Nedan följer ett utdrag:
Mål: ”Eleverna ska uppmuntras att ta initiativ, förstå sambandet mellan förtagande
och välfärd och våga se företagande som ett självklart alternativ till anställning.”
Aktiviteter
• Sålt vår kokbok ”Meän Resähtit”
• Vårt arbete med Grön Flagg har uppmärksammats, vi fick årets innovationspris av
Sparbanken Nord.
Resultat: Aktiviteterna ovan har resulterat i studieresor.
Analys: Måluppfyllelsen har varit hög.
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Våra elever har utvecklats och stärkts som individ och fått större självinsikt.
Barn i behov av särskilt stöd
Aktiviteter: Vår skolform är specialanpassad för våra elever, efter var och ens
förutsättningar och behov. Självständighetsträning och kommunikation har
prioriterats.
Resultat: Självständighetsträningen har gett resultat, t. ex. rutiner vid
matsituationen, schemat, lokalkännedom, adl- situationerna har blivit bättre.
Analys: Struktur och daglig träning ger resultat. Trafiken är ett problem som
behöver tränas.
Åtgärder: Fortsatt träning vid övergångsställen, samt att t. ex. att eleven går själv
till bibblan ( personal inom syn/räckhåll)
Arbetslagets eget prioriterade område
Mål: Kommunikation – göra sig förstådd med hjälp av tal, minspel, tecken, bilder
och kommunikationshjälpmedel.
Åtgärder: Använda I-Pad, Niki Agenda- veckoschema, Go and Talk Now –
kommunikations APP på I-pad
Veckoschema/ morgonsamling
Teckens om stöd
Vi fortsätter som tidigare och utvecklar/utökar deras användande av
kommunikationsappen.
Resultat: Vi personal kan kommunicera med eleverna tämligen bra. Elev/personal
känner varandra sedan många år. Det är svårare för utomstående att kommunicera
med våra elever
Analys: De digitala hjälpmedlen i form av läsplatta I-pad, och appar tillsammans
med tecken som stöd är väldigt viktiga kommunikationsmedel som personalen
tillsammans med sina elever är väldigt duktiga på att använda och utveckla

Svenska för invandrare – SFI
21 kap. skollagen
Målet för utbildning i svenska för invandrare är att vuxna invandrare ska stödjas och
stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i
syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga
utveckling.
Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Undervisning i SFI för ungdomar som fyllt 16 år och vuxna studerande bedrivs på
Gränsälvsgymnasiet. I februari 2016 är 21 personer inskrivna i verksamheten. Just nu står 6
elever i kö till SFI. Ungdomar som läser SFI kan vara skrivna både i SFI och gymnasieskolans
introduktionsprogram. I de fall läser de fler ämnen än SFI för att få behörighet till
gymnasieskolan. En elev kan antas till gymnasieskolans nationella program fram till andra
kalenderåret det år elever fyller 19 år. Vuxna och ungdomar studerar tillsammans och placeras
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i undervisningsgrupper utifrån sina förkunskaper. I kommunen finns även en fristående
utbildningsanordnare, Tornedalens Folkhögskola, där ca 6 elever läser SFI.
SFI-utbildningen är uppdelad i tre olika studievägar utifrån elevernas bakgrund och
studieförutsättningar. Det vill säga elever med kort eller ingen skolbakgrund börjar på
studieväg 1, elever med 6 -10 års skolbakgrund börjar oftast studieväg 2 och elever med
längre studiebakgrund börjar på studieväg 3. Studieväg 1, består av kurserna A+B, studieväg
2 av kurserna B + C och studieväg 3 av kurserna C + D.
Läsinlärning går parallellt med samtliga kurser, där behovet finns. I dagsläget erbjuds 15,5
timmar SFI per vecka. Många studerande kombinerar studierna med arbete, praktik eller
andra studier. Innan eleverna placeras i grupperna, görs ett kort kartläggningssamtal där
tidigare erfarenheter och skolbakgrund framgår. Efter samtalet träffar eleven lärare som
bedömer vilken studieväg eleven ska börja.
Eftersom SFI har kontinuerlig intagning och elever med varierande studiebakgrund, innebär
det att elever börjar vid olika tillfällen och läser olika snabbt. Utbildningen blir då längre för
vissa och kortare för andra. För att synliggöra hur förutsättningarna kan se ut ges exempel på
två olika elevers studiesituation:
Anna från Somalia har inte fått studera i sitt hemland och kan inte läsa och
skriva på sitt eget modersmål. Anna börjar läsa på studieväg 1, kurs A.
Hon tränar läsinlärning samtidigt som hon läser A-kursen. Det kommer
förmodligen ta lång tid för Anna att klara sin studieväg (kurs A +B). Hanna
kommer från Syrien och är utbildad advokat i sitt hemland. Hon har
studerat många år på universitet och har därför mycket god studieteknik.
När hon börjar på SFI går hon in på studieväg 3 och kan avsluta sin
studieväg (C+D-kurserna) betydligt snabbare än Anna. Dessa två elever
behöver två totalt olika lärarroller. Anna måste lära sig att hålla i en
penna, forma bokstäver och tillägna sig strategier för inlärning. Detta
kommer att ta mycket lång tid. Hanna däremot behöver en helt annan typ
av undervisning. För Hanna och hennes lärare gäller det att arbeta med ett
stort och omfattande material under en relativ kort period. Hanna behöver
mycket feedback av sin lärare, få skriva långa texter och har ofta många
frågor om grammatik och strukturerna i språket. Anna behöver ett
långsamt arbetssätt för att hinna med själv, medan Hanna behöver lära sig
mycket på kort tid. Samtliga 90 elever inom SFI/IMSPR i Övertorneå har
börjat utbildningen med olika förutsättningar och studiebakgrund. De
befinner sig således någonstans mellan Anna och Hanna.

Det kontinuerliga intaget av dessa elever skapar ytterligare krav på individualisering.
Eftersom SFI-utbildningen består av fyra kurser (A, B, C och D) krävs omfattande
kursmaterial. Kursmaterialet består av ett 15-tal olika böcker, beroende på elevernas
inlärningsförmåga. I tillägg till detta producerar lärarna lika mycket eget material, vilket kan
vara repetitionsuppgifter, bildmaterial, prov/tester dvs. kompletterande uppgifter. I
alfabetiseringsgruppen är behovet av egenproducerat material ännu större. En stor del av
förberedelsearbetet samt efterarbetet går till att dels ta fram och skapa individanpassat
material och dels att rätta elevernas uppgifter. Det kan vara allt från enkla övningar till längre
texter. Alla elever får låna en egen bärbar dator. Ambitionen har varit och är att samtliga ska
få en basal utbildning i datoranvändning. Även här krävs stora resurser eftersom somliga
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elever aldrig sett en dator tidigare och de allra flesta bara använt dator för sociala medier. För
att säkerställa kvaliteten SKA elever inom kurserna B, C och D genomföra nationella prov
anpassade för respektive kurs. Resultaten rapporteras terminsvis till SCB. Ett av de
identifierade utvecklingsområdena är att eleverna har behov av en datakurs.

Huvudmannens utvecklingsområde 3
Undervisning ska vila på
vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet

Utbildningsinsatser ska vila
på vetenskaplig grund

Nya metoder som
implementeras vilar på
vetenskaplig grund
All pedagogisk personal har
läst minst en vetenskaplig
skrift under 2015

Målet uppnått. De insatser
som gjorts har haft en
vetenskaplig grund.
Målet uppnått. Nya metoder
som tillämpas vilar på
vetenskaplig grund.
Målet uppnått. Personalen
har dessutom läst minst en
bok som vilar på
vetenskaplig grund.

1 kap. skollagen
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

De utbildningsinsatser som gjorts under 2015 har vilat på vetenskaplig grund. För att
synliggöra dessa insatser ges nedan två exempel på större utbildningssatsningar:
Exempel 1:
Seminarium 9/2 2015: Utmanande och motiverande undervisning med James Nottingham.
I februari anordnades en välbesökt och uppskattad seminariedag där James Nottingham
föreläste om hans forskning om undervisning. Som en fortsättning på denna utbildningsdag
beställdes två av Nottinghams böcker och delades ut till samtliga i personalen inom skola och
förskola. Under andra halvåret 2015 träffades personal och rektor på Svanstein skola
regelbundet för att, under ledning av utvecklingsledare, med Nottinghams bok Utmanande
undervisning som grund utveckla undervisningen. Inom förskolan anordnades under våren en
reflektionsdag då innehållet i boken behandlades. Sedan har man fortsatt arbetet på de
pedagogiska mötena under hela året 2015.
Exempel 2:

Learning study
Learning study är en internationellt känd modell som handlar om att utveckla det som är
kärnan i lärares profession – undervisningen. Som grund för modellen ligger variationsteorin ,
som är en vetenskaplig teori, utarbetad av bl.a. Ference Marton vid Göteborgs universitet.
Learning study kom till Sverige från Hong Kong i början på 2000-talet.
I Övertorneå har främst lärare inom Matematik och SO använt metoden för att utveckla sin
undervisning vilket har varit framgångsrikt samt uppskattats av deltagande lärare.
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Huvudmannens utvecklingsområde 4
Ökad jämställdhet i
verksamheterna

Skillnaden mellan pojkars
och flickors resultat minskar
jämfört med 2014

Skillnader i betygspoäng
mellan könen har minskat
från 87 till 48,5.
Flickorna har högre
betygspoäng.

Skillnader mellan pojkars och flickors resultat och måluppfyllelse, till pojkarnas nackdel, har
uppmärksammats i flertalet inspektioner av utbildningen i Övertorneå kommun skolor. I
Skolinspektionens rapport (2013) uppmärksammas att det i första hand är i naturorienterande
ämnena och de samhällsorienterande ämnena som resultaten för pojkar är svaga. Skillnaderna
i resultat över tid, mellan pojkar och flickor, är något som de ansåg att huvudmannen behöver
analysera närmare för att minska skillnaderna. Skillnaderna framkommer även i
kvalitetsredovisningarna på kommunnivå där det även konstaterats att pojkarnas resultat i
grundskolan är lägre med jämna treårsintervaller (2004-2013). En av de åtgärder som satts in
under 2015 för att förhindra att mönstret fortsätter, med lägre resultat 2016, är att
tvålärarsystem införts i vissa klasser på mellanstadiet. Resurser har alltså omfördelats för att
ge bättre förutsättningar för eleverna att nå långt i sitt lärande.
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Det finns även en koppling till andelen män och kvinnor som fortsätter till högre studier.
Differensen mellan män och kvinnor är bland de högsta i landet. Kvinnorna fortsätter sina
studier i mycket högre grad.
Arbetet med att analysera och sätta in åtgärder som förväntas ha effekt utifrån vetenskap och
beprövad erfarenhet har under höstterminen 2015 intensifierats och fördjupats. Huvudmannen
har bland sina prioriterade utvecklingsområden som återfinns i Verksamhetsplan 2016-2018
behållit fokus på skillnader mellan pojkars och flickors måluppfyllelse. Dock har området
ytterligare specificerats från Ökad jämställdhet i verksamheterna till Likvärdighet mellan
pojkars och flickors måluppfyllelse samt Resursfördelning inom undervisning anpassas till
flickor och pojkars behov.
I augusti 2015 genomfördes, i enligt med förvaltningens årshjul, en analys av betyg och
måluppfyllelse på grundskolan för vårterminen 2015. Liksom tidigare läsår belystes skillnader
i betyg mellan pojkar och flickor och denna gång med bl.a. ett speciellt fokus på i hur stor
utsträckning som pojkar respektive flickor som nådde högsta betyg.

Av alla elever som nådde kunskapskraven för betyget A vt15 var 45 flickor och 14 pojkar.
Årskursvis: åk 9

åk 8

åk 7

åk 6

Flickor:

13

11

8

13

Pojkar:

6

2

2

4
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I analysen framkom ett tydligt mönster som visar att flickor i mycket större utsträckning
uppnår kunskapskraven för betyget A. Orsaken till detta har lyfts under diskussioner med
lärare inom samtliga enheter men också under intervjuer och samtal med elever. Möjliga
orsaker som föreslagits är att flickor i större utsträckning är motiverade att arbeta för de högre
betygen, att pojkar har lägre krav från sin omgivning att nå höga betyg och att flickor i större
utsträckning planerar att flytta från kommunen och studera vidare på högskola/universitet.
Vad gäller förväntningar som möjlig orsak har det bland en del av lärarna framställts som
delvis positivt att pojkar har mindre krav att prestera i skolan utifrån vetskapen om att flickor i
större utsträckning har ett mående som påverkats negativt av den press som de själva och
omgivningen sätter på dem. För att synliggöra vad elever själva lyft fram i stor utsträckning
följer några citat som kan representera den bild som kommit fram av intervjuresultaten:
”Pojkar och flickor har generellt sett samma intelligens och borde därför ha lika höga betyg.”
”Det är höga krav på dem det redan går bra för.”
”Flickorna vill flytta och behöver bra betyg.”
”Man lär känna läraren, vad som krävs för ett högt betyg.”
”Pojkar blir kallad nörd om han tar skolan på allvar.”

Sammanställning meritvärde grundskola ht 2015 – fokus pojkar flickor
Eftersom förvaltningen särskilt arbetat med uppföljande åtgärder vad gäller skillnader i pojkar
och flickors måluppfyllelse gjordes en särskild analys av betygen i åk 6-9 från ht 2015.

Åk 9
Meritvärde:

202

Pojkar:

201

Flickor:

219

Svarträvens skola:

191

Svanstein skola Diamanten:

255

Pojkar/flickor Svarträvens skola
Pojkar:

201

Flickor:

195

Pojkar/flickor Svanstein skola Diamanten
Pojkar:

Inga pojkar i gruppen

Flickor:

25
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Åk 8:
Meritvärde:

218,5

Pojkar:

233,5

Flickor:

224,5

Svarträvens skola:

213

Svanstein skola Diamanten:

249

Pojkar/flickor Svarträvens skola:
Pojkar:

242

Flickor:

212,5

Pojkar/flickor Svanstein skola Diamanten
Pojkar:

186

Flickor:

290

Åk 7:
Meritvärde:

193,5

Pojkar:

190

Flickor:

223,5

Svarträvens skola:

175

Svanstein skola Diamanten:

205

Pojkar/flickor Svarträvens skola
Pojkar:

195,5

Flickor:

216,5

Pojkar/flickor Svanstein skola Diamanten
Pojkar:

16

Flickor:

249
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Åk 6:
Meritvärde:

176

Pojkar:

173

Flickor:

179

Svarträvens skola:

168

Svanstein skola Diamanten:

214

Pojkar/flickor Svarträvens skola:
Pojkar:

165,5

Flickor:

170

Pojkar/flickor Svanstein skola Diamanten
Pojkar:

203

Flickor:

225

Vid en jämförelse mellan betygen i juni för vårterminen 2015 och betygen i december för
höstterminen 2015 framkommer ett mönster som indikerar förändringar i måluppfyllelse vad
gäller de ämnen som har varit avvikande i måluppfyllelse varav några exempel ges nedan:





Förbättrad måluppfyllelse i hög grad inom SO/NO
Delvis försämrad måluppfyllelse i Språkval, Engelska, Hemkunskap och Teknik
I vissa årskurser är snittpoängen högre för pojkar än för flickor vilket är ett trendbrott
I vissa årskurser har en förbättrad måluppfyllelse skett i högre grad bland pojkar än
bland flickor

Betygen med analys, upptäckta mönster och förändringar har av utvecklingsledaren
presenterats för lärarna i början av vårterminen. Tillsammans med rektorer följer sedan ett
arbete där lärarnas egna analyser utgör ett underlag för fortsatt förändringsarbete. Det är av
största vikt att de förändringar som sker kopplas till åtgärder eller förändringar i
undervisningen som gjorts under aktuell termin.
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Analys av måluppfyllelse i verksamheterna som helhet
I detta avsnitt presenteras olika analyser över rapportens redovisade resultat på ett
övergripande plan. Analyser och bedömningar inför kommande insatser och åtgärder på de
enskilda enheterna görs av förskolechef och rektor. Däremot är det av största vikt att dialogen
fortsätter vad gäller åtgärder på de olika nivåerna, från förvaltning till klassrum. Avsnittet
innehåller en analys av uppfyllelsen av målen i verksamhetsplanen för 2015 kopplat till
de nationella målen. Sammanflätat sker en analys över ledning och styrning av det
systematiska kvalitetsarbetet och de metoder och arbetssätt vi använder oss av.
Förskolan har utvecklat ett systematiskt kvalitetsarbete som väl motsvarar de krav som finns
samt de förväntningar som huvudmannen har för att säkerställa att ett medvetet arbete sker
mot högre måluppfyllelse. De underlag som används visar på ett jämnt resultat över tid och
på en god kvalitet överlag. Eftersom rutiner och arbetssätt är väl förankrat på de olika
enheterna har förskolechef goda möjligheter att planera, följa upp, utvärdera och utveckla
verksamheten. Andra framgångsfaktorer är att ett ständigt förändringsarbete äger rum där
nya förutsättningar påverkar verksamhetens innehåll med ständig koppling till läroplanen.
Fortbildningsinsatser har under lång tid prioriterats vilket t.ex. inneburit att externa
processutvecklare vid ett flertal tillfällen bidragit till utveckling. Insatserna har i stor grad
varit inspirerade av Reggio Emilia-pedagogik. En utmaning inom förskolans verksamhet är
dock att det finns svårigheter att avsätta tid för reflektion och pedagogisk dokumentation.
Under ledning av förskolechef har personalen tagit sig an denna utmaning med målet att
möjliggöra regelbundna träffar där pedagogiska diskussioner äger rum. För att möta upp de
behov som finns vad gäller särskilda stödinsatser föreslås att utöka elevhälsans arbete till att
även inkludera Förskola eftersom specialpedagogisk kompetens behöver finnas i
verksamheterna.
Innevarande läsår bedrivs ingen förskoleklass på Svanstein skola på grund av sviktande
elevunderlag. Förskoleklassen Kristallen som är en del av Svarträvens skola har utifrån
personella, ekonomiska och materiella förutsättningar goda förutsättningar att bedriva en
verksamhet med mycket god måluppfyllelse. Redan i föregående års kvalitetsrapport
framkom att det finns vissa brister i verksamhetens organisation och har under 2015 varit
ett prioriterat utvecklingsområde. Som beskrivits i resultatdelen finns ett behov av att
verksamheten utvecklas på olika sätt, varav ett är att tid behöver frigöras för att personalen
ska ha möjlighet att planera, genomföra och utvärdera innehållet i den pedagogiska
verksamheten. Personalen har utbildning och kompetens som motsvarar kraven samt lång
erfarenhet vilket gör att de trots brist på tid att reflektera kan hålla en förhållandevis hög
kvalitet på verksamheten. Detta kan dock bli en svaghet när det i framtiden tillkommer ny
personal eftersom det i viss grad saknas ett dokumenterat och målrelaterat arbetssätt.
Det finns tre fritidshem inom kommunens två grundskolor. Organisation och innehåll
varierar eftersom förutsättningarna ser olika ut. Ett av fritidshemmen beskriver sin
verksamhet som entreprenöriell i sin inriktning där en av höjdpunkterna under året är ”Öppet
hus” där barnen tillverkar alster som de sedan säljer. Det är enligt personalen ett evenemang
som växer för varje år. Ett av de andra fritidshemmen beskriver i sin verksamhetsplan att
innehållet varieras beroende på barnens erfarenheter, intressen, skolans inriktning och
närmiljöns resurser. De prioriterar lek och skapande inom- och utomhus, då eleverna ges
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möjlighet att vara kreativa och inhämta kunskaper genom praktiskt lärande. Verksamheten
ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi, intresse och behov. Fritidshemmet som är
inkluderat i förskoleklass Kristallens verksamhet är en mindre enhet där endast barnen som
går i förskoleklass deltar. Enligt personalen finns det både för- och nackdelar med den
organisationen. En svaghet är att personalen (3,6 i dagsläget) arbetar ”omlott” för att kunna
klara verksamhetens behov från tidig morgon till sen eftermiddag. Ett utvecklingsarbete pågår
sedan augusti 2015 och huvudmannen får löpande information samt deltar i dialog med rektor
och personal gällande de förändringar som behöver göras för att ge bättre förutsättningar i
verksamheten, utifrån beskrivningen i resultatavsnittet.
Kunskapsuppföljningen för åk 3, åk 6 och åk 9 på Grundskolan visar att det i åk 3 och åk 6
är ett högt och jämnt resultat över tid. Endast enstaka elever i de årskurserna uppnådde inte
kunskapskraven vilket indikerar att det finns goda förutsättningar för eleverna i de lägre
årskurserna att nå kunskapsmålen. Under dialogsamtalen i ledningsgruppen beskriver dock
ansvarig rektor (F-3) för Svarträvens skola att det finns flertalet elever i åk 3 som når målen
men med liten marginal. Det är därför av största vikt att framöver använda fler underlag i
analysen för att det ska uppmärksammas om elever riskerar att inte nå målen längre fram
under grundskoletiden. Under arbetet med kunskapsuppföljningen för åk 9 under 2015 som
innefattar betygen för såväl höst- som vårtermin framkom under analysarbetet vissa mönster.
Dessa mönster har även uppmärksammats i Skolinspektionen rapport (2013) efter den
regelbundna tillsynen i kommunen. Exempel är att kunskapsresultaten skiljer sig markant
mellan flickor och pojkar, resultaten är särskilt svaga i SO-ämnen och NO-ämnen och att det
med treårsintervaller sker en försämring i måluppfyllelse. Det framkommer även att det är
mycket god måluppfyllelse i ämnena bild, svenska, hemkunskap och musik. I analysen av
betygen från juni 2015 framkom även ett tydligt mönster vad gäller flickors och pojkars
möjligheter att nå det högsta betyget.
I september 2015 inleddes ett arbete där insatser och åtgärder sattes in för att utifrån det som
kom fram i analysen komma vidare i processen mot en högre måluppfyllelse. Personalen på
alla enheter fick i inledningsskedet information av utvecklingsledare där betygen från
vårterminen 2015 presenterades med särskilt fokus på könsskillnader och avvikelser gällande
måluppfyllelse. Därefter har arbetet fortsatt med regelbundna pedagogiska diskussioner
utifrån resultat och måluppfyllelse. Rektor på respektive enhet har under konferenser och
andra tillfällen haft ett intensivt arbete med stöd av utvecklingsledare. Under hösten har
utvecklingsledare följt eleverna i åk 9 samt genomfört intervjuer med ett urval av eleverna, för
att få ett rikt underlag att fatta beslut ifrån. Resultaten i december 2015 visar på en förändring
och de mönster som framkommer indikerar att de insatser som gjorts under hösten påverkat
förutsättningarna för en likvärdig utbildning och likvärdiga möjligheter till lärande.
För att ytterligare stärka elevernas delaktighet i undervisningen har förvaltningen tagit
initiativ till att starta upp en skolutvecklingsgrupp i åk 7-9 på en av enheterna kallad
”KULsmedjan”. KUL står för Kunskap, Utveckling, Lärande. Gruppen består av elever, två
lärare samt utvecklingsledare som är ansvarig för träffarnas innehåll och leder processen.
Detta arbete kommer vi att fortsätta med då det redan efter två träffar visat sig vara uppskattat
bland eleverna och har enligt utvecklingsledare stor potential för eleverna att få ett reellt
inflytande på undervisningen och på skolans utveckling.
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Gymnasieskolans resultat från genomförda elevenkäter visar på att eleverna i stor
utsträckning är nöjda med utbildningen och indikatorerna vad gäller normer och värden har
höga medelvärden. Skolan har utvecklats och vuxit de senaste åren, särskilt i och med att
elevantalet på Språkintroduktion har ökat markant. En utmaning de närmsta åren är att det
finns risk för att befintliga lokaler inte räcker till. Skolans litenhet och den höga
kompetensen bland lärarna innebär mycket goda förutsättningar att bedriva en
utbildning med hög kvalitet. En aktuell frågeställning kopplats till skolans litenhet är vilket
slags underlag och vilka typer av metoder som bör användas. Med ett litet antal elever som
besvarar enkäter samt deltar i andra kvantitativa undersökningar och utvärderingar gör att
resultatets tillförlitlighet kan ifrågasättas och bör granskas kritiskt.
Det har under lång tid och i olika utvärderingar och inspektioner uppmärksammats att
kunskapsresultaten på grundskolan skiljer sig markant mellan flickor och pojkar i Övertorneå
kommun. Under det intensifierade arbete som skett under 2015 har fördjupade analyser
gjorts utifrån olika perspektiv. Det har bland annat framkommit att skillnaderna är större i
vissa ämnen och att det är stora skillnader vad gäller pojkar och flickors möjligheter att uppnå
kunskapskraven för högsta betyg. Underlagen som legat till grund för de åtgärder och insatser
som gjorts på enheterna har förutom betyg och andra kvantitativa mått varit pedagogiska
diskussioner med lärarna samt intervjuer med elever och klassrumsobservationer. År 2006
genomfördes en utbildningsinspektion i kommunen och i det efterföljande beslutet finns
följande formulering:
Inspektörernas intryck är att traditioner har starkt fäste i kommunen och
inom skolorna. Pojkar i kommunen har i allmänhet en annan inställning
och motivation för skolan än flickor. Flickorna når höga studieresultat och
visar överlag hög ambitionsnivå medan pojkar är nöjda med att bli
godkända….. Mot bakgrund av pojkarnas bristande motivation för skolan
samt deras låga studieresultat bör kommunen arbeta för att förändra
detta….. Inspektörerna vill uppmärksamma kommunen och skolorna på att
de bör sträva efter att genomföra ett medvetet arbete för att motverka
traditionella könsmönster. (Dnr 53-2005: 3243)

Vid en granskning av pojkarnas betygsresultat under perioden 2006-2016 konstateras att de i
jämförelse med riket har legat lågt medan det i jämförelse med glesbygdskommuner
framkommer ett mönster med sämre resultat vart tredje år. Eftersom skillnaderna
uppmärksammats under flera års tid har det bland lärarna inte varit någon nyhet och har varit
uppe för diskussion tidigare. Det har även bland vuxna i stor utsträckning funnits förklaringar
till skillnaderna som känns igen från tidigare rapporter och det har även antytts i vissa fall att
skillnaderna är kulturella och svåra att påverka.
Eleverna har getts möjlighet att ge sin bild av pojkar och flickors möjligheter till lärande i
intervjuer, dialog i grupp samt enskilt och har delvis ett annat perspektiv.
Sammanfattningsvis kan detta andra perspektiv beskrivas som att eleverna i större
utsträckning lyfter fram faktorer som går att förändra och påverka. Orsaker till skillnader i
pojkar och flickors måluppfyllelse härleds mer till undervisningens upplägg, lärare och
elevers förhållningssätt och aspekter av bedömning. Detta ger goda förutsättningar för att
arbetet med att minska skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat framledes kommer att
vara framgångsrikt.
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Vad gäller förutsättningarna att styra och leda kvalitetsarbetet föreslås följande
åtgärder:






Fortsätta arbetet med att ge förutsättningar att driva det systematiska arbetet
underifrån
Fortsätta med åtgärder för att dokumentationen ska ha en jämn kvalitet
Se över olika möjligheter att mäta kvalitet och komma fram till vilka underlag som
ska lämnas till förvaltning vid vilken tidpunkt – fastslå i årshjulen
Utveckla vårdnadshavares möjligheter att delta i kvalitetsarbetet
Fortsätta arbetet med KULsmedjan för ett ökat deltagande bland eleverna md
efterföljande utvärdering

Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden 2016
Målområde

Prioriterade utvecklingsområden 2016

Hållbar utveckling

Likvärdighet mellan pojkars och flickors måluppfyllelse
Resursfördelning inom undervisning anpassas till
flickor och pojkars behov
Ökad frisknärvaro

Lärande

Elevhälsoarbetet utifrån individperspektiv
Nyanländas lärande – godkända betyg för alla
Nolltolerans mot kränkande särbehandling

Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden presenteras i Verksamhetsplan 2016-2018
och beskrivs som prioriterade utvecklingsområden tillika framgångsfaktorer. Inom dessa fyra
områden går det ute i verksamheterna att finna tecken på brister och/eller svagheter men
också resultat eller processer som visar på ett framgångsrikt arbetssätt med hög
måluppfyllelse. Det är därför viktigt att de samspelande processer som kommer att äga rum
under verksamhetsåret belyser både utvecklingsområden som behöver insatser eller åtgärder
och framgångsfaktorer samt att dessa dokumenteras och sprids i organisationen.
Med utvecklingsområdena som utgångspunkt äger flera processer rum på förvaltningsnivå
och ute på enheterna. På nästa sida finns en översikt över de processerna.
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Process
Utveckling och lärande kunskaper
Likvärdighet i pojkar och
flickors lärande

Nyanländas lärande

Åtgärd

Tid och ansvarig

Fortsatt elevdelaktighet

KULsmedjan, klassråd, klassrum

Dialog i arbetslag/konferens

Rektor, förskolechef

Särskild uppföljning av betyg
Kompetensutveckling
språkutvecklande arbetssätt

Utvecklingsledare 2016
2016
Utbildningssamordnare nyanlända

Elevhälsoarbetet utifrån
individperspektiv
Bedömning och betyg

Språkutveckling
Läraren i klassrummet

Utvecklingsarbete inom NOämnen/teknik/data

Ökad samverkan förstelärarna
Normer och värden
Nolltolerans mot kränkande
särbehandling
Ökade kunskaper om barn och
unga på nätet
Barns och elevers inflytande
Elevinflytande i
undervisningen/skolutveckling
utifrån elevperspektiv
Organisera för lärande
Förskoleklass och
fritidsverksamhet organisation
Från musikskola till
kulturskola
Arbetstider översyn
Arbetslag/mentorskap
Systematiskt kvalitetsarbete

Särskild uppföljning betyg
Fokusområde vår 2016 – rapportering
nämnd juni 2016
James Nottingham inklusive
forskningslitteratur

2016 Rektor/ansvarig elevhälsa

2016, utvecklingsledare handleder

Kompetensutveckling/samverkan,
dialog mellan enheter
Läslyft Svanstein
Learning Study

Utvecklingsledare
2016, förstelärare
2016

Lärstämma
NTA – lådor

Utvecklingsledare, förstelärare
NTA – utvecklare

Makerspace

Förstelärare

Programmering, datalogiskt tänkande
Regelbundna träffar

Förstelärare
En gång/månad Utvecklingsledare

Arbeta gemensamt mellan
skolenheter för en större likvärdighet
samt likartade rutiner
Föreläsning Netscan

Rektorer

Arbete i KULsmedjan på Svarträvens
skola högstadiet (lärare och elever)

Utvecklingsledare

April 2016

Utvärdering juni 2016
Fortsatt arbete med förändring av
organisation och verksamheternas
innehåll och struktur
Arbete enligt utvecklingsplan
Översyn
Ny organisation ht 2016
Fortsatt förbättringsarbete

2016/2017
Utvecklingsledare
2016, Utvecklingsledare och
musikalisk ledare musikskolan
Förvaltningschef
Förvaltningschef,
utvecklingsledare
Utvecklingsledare
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Förväntade effekter av kommande utvecklingsinsatser kopplade till de nationella målen
Process
Åtgärd
Förväntade effekter
Utveckling och lärande kunskaper
Likvärdighet i pojkar och
flickors lärande

Fortsatt elevdelaktighet
Dialog i arbetslag/konferens

Nyanländas lärande

Elevhälsoarbetet utifrån
individperspektiv

Bedömning och betyg

Särskild uppföljning av betyg
Kompetensutveckling
språkutvecklande arbetssätt
Särskild uppföljning betyg
Fokusområde vår 2016 – rapportering
nämnd juni 2016

James Nottingham inklusive
forskningslitteratur

Språkutveckling

Kompetensutveckling/samverkan,
dialog mellan enheter
Läslyft Svanstein

Läraren i klassrummet

Learning Study

Lärstämma
Utvecklingsarbete inom NOämnen/teknik/data

NTA – lådor

Alla individer, oavsett kön, ska
ges förutsättningar att nå så långt
som möjligt i sitt lärande.

Nyanlända elever ska ges
förutsättningar att nå så långt som
möjligt i sitt lärande.
Arbetet med stödinsatser och
åtgärdsprogram ska fungera i
enlighet med författningarnas
krav och säkerställa att varje elevs
utveckling mot målen följs upp.
Bedömning inom våra skolor har
hög validitet, reliabilitet och
allsidighet.

Elever i alla årskurser och ämnen
ges bättre förutsättningar att nå
långt i sitt lärande.
Lärarna utvecklar undervisningen
och får fler verktyg att använda i
sin vardagliga verksamhet.
Ökat kollegialt lärande som leder
till ökad måluppfyllelse.
Högre måluppfyllelse NOämnen/teknik/data.

Makerspace

Ökad samverkan förstelärarna
Normer och värden
Nolltolerans mot kränkande
särbehandling
Ökade kunskaper om barn och
unga på nätet
Barns och elevers inflytande
Elevinflytande i
undervisningen/skolutveckling
utifrån elevperspektiv

Programmering, datalogiskt tänkande
Regelbundna träffar

Ökad måluppfyllelse.

Arbeta gemensamt mellan
skolenheter för en större likvärdighet
samt likartade rutiner
Föreläsning Netscan. Målgrupp:
elever, personal m.fl.

En skolmiljö där varje elev känner
sig trygg och har studiero.

Arbete i KULsmedjan på Svarträvens
skola högstadiet (lärare och elever)

Elevernas delaktighet leder till
förbättrade kunskapsresultat och
ökat välmående.

Mer kunskap ger fler verktyg att
hantera problematiken.
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