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KVALITETSARBETE 2016-3 
 
 

Inledning 
 
Under 2014 revideras det systematiska kvalitetsarbetet inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden. Årshjulet för kvalitetsarbetet utvecklas och innefattar nu även de 
kommunala målen.  
 
Sammanställning inom respektive område och verksamhet baseras på det material som varje 
enhet lämnar in till förvaltningen. Redovisning sker på blankett framtagen centralt.  
Som del i underlaget använder flera av enheterna Skolverkets BRUK-material, där 
medarbetare diskuterar kriterier för måluppfyllelse. 
 
 
 
Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete: 
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Mål och lagkrav 
 
 
Aktuella mål: 
 
Förskola: 

 
 
 
 

 
Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem:  
 
 
 
 
 
Gymnasieskola, gymnasiesär, VUX, SFI samt särvux:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa områden gäller för period 2016-3. Enheterna väljer ett eller ett par mål i 
styrdokumenten. Redovisning sker på centralt framtagen blankett. 
I rapporten redovisas varje verksamhet för sig.  
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Datum: 2016-09-09 

 
Barn- och utbildningskontoret 
 

Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Verksamhet: 
 

 förskola    grundskola   förskoleklass  fritidshem  

 grundsärskola   gymnasieskola   gymnasiesärskola   

 kommunal vuxenutbildning    särskild utbildning för vuxna  

 utbildning i svenska för invandrare. 

 

Mål enligt centralt årshjul: Barns inflytande 

Enhetens namn: Sammanfattning förskolan  

 
*Åtgärder och uppnått resultat sedan senaste redovisningen* 

 
 
Målformulering utifrån övergripande mål enligt läroplan 

 
 
Vad/Hur gör vi? 

• Utveckla rutinerna att analysera, reflektera och diskutera arbetet kring barnens 
inflytande i verksamheten. Ansvarig förskolechef 

 
• Arbeta fram metoder för att även barn ”utan språk”, t ex nyanlända, ska kunna 

vara delaktiga och känna att deras röst gör skillnad. Ansvarig förskolechef 
 
Arbetet är påbörjat på förskolorna och de har kommit olika långt med arbetet att 
analysera, reflektera och diskutera barnens inflytande samt att arbeta fram metoder som 
möjliggör delaktighet för alla barn. 
 

Lpfö 98 reviderad 2016 s. 12.    

Förskolan tar ansvar för att barn ska ha inflytande i verksamheten och arbetar på ett 
varierande sätt för att tillgodose alla barnens rättigheter att få inflytande under sin tid på 
förskolan. 



   
 
 
 
 

 

 
 
Nuläge/Resultat 

 
 
Analys av resultatet 

 
 
Åtgärder för framtiden  

 

 
Förskolorna ger barnen förutsättningar, inspiration och möjligheter att kunna ha inflytande 
under sin vistelse på förskolan. Förskolorna utgår då ifrån barnens erfarenheter, deras 
nyfikenhet och deras frågor, när de utformar verksamheten och skapar utmaningar och 
lärande för barnen. Exempel som förskolorna arbetar med för att lära, stärka och ge 
barnens inflytande för verksamheten är: 

• Temaarbeten. 
• Att reflektera och diskutera olika aktiviteter, material och händelser utifrån frågan 

”allas rätt att ta plats i gruppen och föra fram sin mening”. 
• Jobbar med språket och allternativ till språket för att ge barnen möjlighet att 

uttrycka sina tankar och åsikter. 
• Bildstöd för att alla ska ges möjlighet att förstå olika saker. 
• Det jobbas också med att dela in avdelningarna i mindre grupper för att lättare ge 

barnen möjligheter att påverka sin situation.  
 

I verksamheten tycker man att de flesta barnen blivit tryggare med att ta plats i sina 
grupper och vågar ha åsikter samt önskemål på aktiviteter som de vill göra under sin dag 
på förskolan. 
Många förskolor har fått ”nyanlända” barn som inte hunnit lära sig svenska och då behövs 
ett allternativt eller kompletterande arbetssätt för att ge dessa barn inflytande över sin 
vistelse på förskolan.   
En del av personalen tycker att de reflekterar och diskuterar med varandra om olika 
situationer och mål med verksamheten som då utvecklar deras arbetssätt.  

Att barnen många gånger har ett inflytande över sin vistelse på förskolan grundas i en 
närvarande personal som ser, hör och hjälper barnen i deras utvecklig och lärande. 
Genom att reflektera, analysera och diskutera metoder samt strategier kring barns 
inflytande över sin vistelse på förskolan, kan arbetet utvecklas till ännu bättre 
måluppfyllelse i verksamheten. Det är också viktigt att tänka på barnen som inte har ett 
”språk”, så att de också kan ha inflytande över sin vistelse på förskolan. 

• Utveckla rutinerna att analysera, reflektera och diskutera arbetet kring barnens 
inflytande i verksamheten. Ansvarig förskolechef 

 
• Arbeta fram metoder för ett språkutvecklande arbetssätt för alla barns delaktighet. 

Ansvarig förskolechef 
 



   
 
 
 
 

 

 
 

Datum: 2016-09-09 

 
Barn- och utbildningskontoret 
 

Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Verksamhet: 
 

 förskola    grundskola   förskoleklass  fritidshem  

 grundsärskola   gymnasieskola   gymnasiesärskola   

 kommunal vuxenutbildning    särskild utbildning för vuxna  

 utbildning i svenska för invandrare. 

 

Mål enligt centralt årshjul: Kunskap, betyg och bedömning 

Enhetens namn: Sammanfattning fritidshem  

 
*Åtgärder och uppnått resultat sedan senaste redovisningen* 

 
 
Målformulering utifrån övergripande mål enligt läroplan 

 
 
Vad/Hur gör vi? 

• Ge möjlighet för personal till utvärdering och samplanering med skolan så att de 
kan utveckla olika arbetssätt och arbetsformer i undervisningen. Ansvarig rektor 

 
Några få fritidshem har visat att de arbetar med åtgärden och då har det gjorts genom ett 
dokumentationsverktyg, som ska ligga till grund för verksamhetens olika aktiviteter och 
arbetssätt.   

Lgr 11 reviderad 2016 s. 13, 14, 18, 19 och 24 – 27.    

Fritidshemmen använder sig av ett varierat arbetssätt och aktiviteter där aktiviteterna är 
både fria och styrda av personal. Fritidshemmets personal tar också vara på de olika 
möjligheterna som finns vid respektive fritidshem, exempel är närmiljön, idrottshallar, 
klassrum, musiksalar, mm. 
 
Några fritidshem arbetar extra mycket med att dokumentera och utvärdera verksamheten, 
för att kunna göra bland annat pedagogiska planeringar så att verksamheten blir både 
individ- och gruppanpassad. 
 



   
 
 
 
 

 

 
 
Nuläge/Resultat 

 
 
Analys av resultatet 

 
 
Åtgärder för framtiden  

Exempel som fritidshemmen arbetar med för att främja målen med kunskap, betyg och 
bedömning är: 

• möta eleverna i deras klassrum, så de blir sedda och delger dem information om 
vad som händer på fritids under dagen. Detta skapar kunskaper och utmaningar 
hos eleverna,  

• ger eleverna verktyg och förutsättningar så de själva kan lösa problem eller ta reda 
på svaren, 

• temaarbeten, 
• internationell profil. 

På fritidshemmen har mycket av verksamhetens planerade aktiviteter genomförts och 
personalen har märkt att det gett resultat. 
 
På de fritidshem som uppger att de utvärderar och dokumenterar verksamheten, 
framkommer det att verksamheten stimulerar eleverna att känna tillit till sin egen förmåga. 
Men också att de utvecklar både kunskaper och social kompetens, genom att bland annat 
omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Dock anser personalen efter analysen av 
resultatet att de bör reflektera och diskutera hur de väcker alla elevers intresse till att 
prova och utforska nya aktiviteter.  
Utvärdering och dokumentation som görs på olika sätt, används också vid 
utvecklingssamtal för att visa på andra delar i elevens utveckling än rent 
kunskapsmässiga. Utvärderingarna som görs ligger också till grund för kommande 
planeringar för verksamheten.   

Att resultatet är så bra som det är beror på att det fungerar väl i verksamheten, dock finns 
det utmaningar. Hur hittar man metoder och arbetssätt för att kunna stimmulera samt 
göra aktiviteterna intressanta för alla elever i verksamheten? 
 
Utvärdering och dokumentering är tidskrävande och därför är det viktigt att goda exempel 
sprids i verksamheten. 
 
Det lyfts upp att det råder kompetensbrist i verksamheten då det saknas behörig 
personal. 
 
Det saknas gemensam planeringstid för grundskole-, förskoleklass- och fritidshemslärare, 
vilket gör att samarbete uteblir.  

• Ge möjlighet för personal till utvärdering och samplanering med skolan så att de 
kan utveckla olika arbetssätt och arbetsformer för verksamheten. Ansvarig rektor 

 



   
 
 
 
 

 

Datum: 2016-09-05 

 
Barn- och utbildningskontoret 
 

Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Verksamhet: 
 

 förskola    grundskola   förskoleklass  fritidshem  

 grundsärskola   gymnasieskola   gymnasiesärskola   

 kommunal vuxenutbildning    särskild utbildning för vuxna  

 utbildning i svenska för invandrare. 

 

Mål enligt centralt årshjul: Kunskaper, betyg och bedömning 

Enhetens namn: Sammanfattning förskoleklass 

 
*Åtgärder och uppnått resultat sedan senaste redovisningen* 

 
 
Målformulering utifrån övergripande mål enligt läroplan 

 

• Närmare uppföljning varför förvaltningen fick in få rapporter 2016 från 
förskoleklasserna. Ansvarig skolområdeschef  
 

Skolområdescheferna har i samtalen med ledarlagen tagit upp vikten att förvaltningen får 
in dessa rapporter och på utsatt tid. Det systematiska kvalitetsarbetet är skolutveckling, 
och det är viktigt att det framkommer i dessa samtal  
I år saknades rapporter från två enheter. 
 

• Regelbundet och tidigt analysera och dokumentera de insatser som görs kring 
elever som riskarer att inte nå målen. Ansvarig rektor  
 

Överlämning- och inskolningssamtal och screeningtesterna OAS, fonolek och Macintosh 
är viktiga arbetsredskap i att kartlägga, dokumentera och anlysera tidigt när eleven börjar 
i förskoleklassen. Eleven följs sen under förskoleklassen för att en bra överlämning sker 
inför åk 1. 
 

• Plan för hur skolan ska arbeta för att nå ökad måluppfyllelse. Ansvarig rektor 
 

Varje skola har, eller på, att skriva en plan för ökad måluppfyllelse.  

Att stödja utvecklingen i såväl normer, värden, kunskaper, ansvartagande och inflytande. 



   
 
 
 
 

 

 
Vad/Hur gör vi? 

 
 
Nuläge/Resultat 

 
 
Analys av resultatet 

 
 
Åtgärder för framtiden  

 

I förskloklassen betygs bedöms inte eleverna. Förskolklassen har som mål att bygga en 
bro mellan förskola och skola. Det sociala arbetet är viktigt för att eleverna ska bli trygga i 
sin grupp och på skolan. Detta är en förutsättning för inlärning. Det är ofta att barnen 
kommer från olika förskolor. Därför ar det viktigt att skapa en trygg grupp och goda 
rutiner. Allt börjar med överlämningssamtalet med förskolans personal och 
förskoleklassens personal. Screeningtesterna ligger sedan till grund för att systematisk 
följa varje elev och de insatser som man använder för högre måluppfyllelse.  
Dokumentationen sker ute på förskolorna. TLI-resursen används i förskoleklassen. 

Förskoleklasserna arbetar med språklig medvetenhet , evidensbaserat material såsom 
Bornholmsmodellen. Inom matematiken har eleverna utvecklat sin förmåga i matematiska 
begrepp. Förskoleklasserna beskriver att flera elever är under vårterminen på väg att 
knäcka läskoden. 

Arbetet med att systematik av följa varje elev sker ute på förskolorna, Överlämning 
mellan förskola – förskoleklass och skola fungerar. De tidiga testerna ger indikationer på 
vilka elever som behöver stöd i sin utveckling. Specialpedagogiska teamet ger bra stöd 
och råd ut i förskoleklasserna. Förskoleklasserna har utvecklat systematiken att tidigt 
analysera och dokumentera. 

• Fortsatt arbete med språkutvecklande arbetssätt i förskolklassen. Ansvarig rektor  
• Gemensamma planeringar med fritidshemmet och skolan.  Ansvarig rektor  



   
 
 
 
 

 

Datum: 20160613 

 
Barn- och utbildningskontoret 
 

Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Verksamhet: 
 

 förskola    grundskola   förskoleklass  fritidshem  

 grundsärskola   gymnasieskola   gymnasiesärskola   

 kommunal vuxenutbildning    särskild utbildning för vuxna  

 utbildning i svenska för invandrare. 

 

Mål enligt centralt årshjul: Kunskaper, betyg och bedömning 

Enhetens namn: Kungshögsskolan 1 och 2 (Gunilla Karlsson, Petra Skogsborn) 

 
*Åtgärder och uppnått resultat sedan senaste redovisningen* 

 

Åtgärd: 
Fortsätta att utveckla arbetet med alternativ kommunikation för att öka elevens 
medvetenhet om sitt eget lärande. 
Resultat: 
Kompetensen hos pedagoger har höjts genom intern fortbildning i tecken som stöd. I 
skapande skola-projektet utvecklade många pedagoger och elever sin kommunikation 
när det gäller att använda tecken som stöd. Eleverna har genom detta fått ett sätt att 
kommunicera och de har fått känna att de lärt sig många nya tecken genom att de fått 
mycket uppmärksamhet kring sitt lärande. 
Situationskartor används för att kunna kommunicera med eleverna och för att förtydliga 
vad eleverna ska göra. Eleverna blir medvetna om vad det är som de ska lära sig och de 
blir delaktiga genom att kunna använda sina kartor. Genom att använda bildstöd får 
eleverna tydligt se vad de ska lära sig och hur de ska lära sig vid nya arbetsområden. 
Bildstödet kan även hjälpa dem att visa vad de lärt sig efter avslutat arbetsområde genom 
att de pekar på bilderna. Eleverna får ett stöd att kommunicera sin åsikt genom att få 
möjlighet att peka på bilder (roligt, tråkigt, svårt) när man utvärderar ett arbetsområde. 
Bildstödet kan även användas för att förtydliga den framåtsyftande planeringen för 
eleverna och användas som stöd i deras lärande. 
iPaden är bra verktyg för att dokumentera i olika appar och filma.  
Personalen pratar mer om lärande nu och arbetar mer aktivt för att eleverna ska se sitt 
lärande och bli uppmärksammade på att de lär sig, vad de ska lära sig och hur de lär sig.  
Detta har resulterat i att våra elever har blivit mer medvetna om att de lär sig och hur de 
lär sig. Föräldrarna har också blivit mer medvetna om vad vi arbetar med i skolan, hur vi 
gör och att deras barn lär sig. 



   
 
 
 
 

 

  
Analys av resultatet 
 
Det är viktigt att personalen fortsätter att prata om lärande för att ge eleverna begreppen 
samt få eleverna medvetna, så att de förstår att de lär sig och ser sin utveckling. 
 
Personalen har haft diskussioner kring kunskapsbedömning och har i diskussionerna 
kommit fram till åtgärder som behöver göras för att förbättra och förtydliga arbetet med 
bedömning.  
 
Personalen saknar en plan för hur de gör när en elev behöver göra ett kursplanebyte. Det 
har hos nykomna elever saknats tidigare dokumentation, vilket försvårat att avgöra vilken 
kursplan eleven ska läsa enligt.  
 
 
Ny målformulering utifrån övergripande mål enligt läroplan 

 
 
Vad/Hur gör vi? Nuläge 

Läraren ska enligt läroplanen: 
 

- Utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, 
muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera 
rektorn, 

- Med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem 
om studieresultat och utvecklingsbehov, och 

- Vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 
förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av 
dessa kunskaper.  

 

Lärarna dokumenterar vid både höstterminens slut och vårterminens slut, elevernas 
kunskapsutveckling i Skolverkets omdömesblanketter samt skriver en framåtsyftande 
planering. Dessa dokument samverkas med elev, vårdnadshavare och rektor.  
 
Löpande under läsåret utvärderar lärare, elev och förälder de mål som satts upp för 
eleven i den skriftliga individuella utvecklingsplanen. I det arbetet använder sig lärarna av 
alternativ kommunikation, t ex tecken, pekkartor, samtalsmattor, appar i Ipad och bilder.  
 
Pedagogerna i grundsär åk 1-3 har anmält sig till att vara med och prova ut 
bedömningsstöd i matematik och svenska under läsåret 2016/2017. 
 
Under vårterminen 16 har ett arbete påbörjats gällande kursplaneprogression,  med 
arbetsnamn Röda tråden. Där har personalen delat in målen i progression efter årskurs 1-
3, 4-6 och 7-9. Tanken är att detta ska underlätta bedömningen huruvida en elev läser 
efter rätt kursplan. Avstämningen i dagsläget har varit årskurs 6 och 9. Förhoppningen är 
att progressionsindelningen tydligare ska visa om en elev uppnått kunskapskraven för det 
aktuella läsåret. Skolverkets omdömesblanketter kommer att fortsätta att användas när 



   
 
 
 
 

 

 
 
Åtgärder för framtiden 

 
 
 
 

detta arbete startas upp höstterminen 2016. 
 

• Upprätta en plan för hur vi gör kursplanebyten då en elev inte når kunskapsmålen 
med stöd av progressionen i arbetet Röda tråden. 

• Använda materialet Mina mål grundsärskolan och Mina mål träningsskolan. 
 



   
 
 
 
 

 

 
 

Datum: 2016-09-05 

 
Barn- och utbildningskontoret 
 

Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Verksamhet: 
 

 förskola    grundskola   förskoleklass  fritidshem  

 grundsärskola   gymnasieskola   gymnasiesärskola   

 kommunal vuxenutbildning    särskild utbildning för vuxna  

 utbildning i svenska för invandrare. 

 

Mål enligt centralt årshjul: Kunskaper, betyg och bedömning 

Enhetens namn: Sammanfattning grundskolan  

 
*Åtgärder och uppnått resultat sedan senaste redovisningen* 

 
 

• Regelbundet och tidigt analysera och dokumentera de insatser som göra kring 
elever som riskerar att inte nå målen. Ansvarig rektor 
 

Strukturerad arbetsgång för att regelbundet och tidigt anlysera och dokumentera har 
skolorna arbetat fram för att framgångsrikt arbeta med insatser för de elever som inte når 
målen. 
Dokumentationen ligger till grund för detta arbete som sker genom screeningtester, 
betygsstatisk och nationella ämnesprov. Arbetet sker i arbetslagen, elevhälsan, 
klasskonferenser och arbetet med en gemensam syn på lärandet har skolorna arbetat 
med. Alla elever har rätt till stöd i sin kunskapsutveckling, extra anpassningar genomförs 
ute i klasserna och dokumenteras i elevernas IUP. Pedagogisk utredning görs för beslut 
om eleven skall ha extra stöd som skall dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 
Centrala elevhälsan är en viktig resurs i detta arbete. 
Matematiklyftet har bidraget till bättre resultat. 
 

• Plan för hur skolan ska arbeta för att nå ökad måluppfyllelse.  Ansvarig rektor 
 

Varje skola har eller håller på att upprätta denna plan. 



   
 
 
 
 

 

Målformulering utifrån övergripande mål enligt läroplan 

 
 
Vad/Hur gör vi? 

 
 
Nuläge/Resultat 

 
 
Analys av resultatet 

 
 
Åtgärder för framtiden  

 
 
 
 
 
 
 

 

• Skolans ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper 
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem och en grund för fortsatt 
utbildning. 

• Läraren ska vid betygsättning utnyttja all tillgänglig information om elevens 
kuskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig 
bedömning av dessa kunskaper 

Eleverna kartläggs genom kommunens screeningtester, bedömningsstöd, nationella prov  
klassrumsobservationer och Nya språket lyfter/Språket på väg. Detta sker genom 
dokumentation som anlyseras i arbetslaget, mentorssamtal, utvecklingssamtal, elevhälsa, 
klasskonferenser och pedagogiska konferenser.  
Tendenser på skolan tas upp på pedagogiska konferenser som dokumenteras och 
anlyseras. Utvärdering av insatserna görs regelbundet.  

 Stukturen är tydlig på skolorna. Arbetet har blivit mer systematiskt och fortsätter att 
utvecklas för ökad måluppfyllelse och rättsäkerhet.  

Tydlig struktur för att arbeta med att kartlägga, dokumentera och anlysera insatser kring 
elever som riskerar att inte nå målen är en framgångsfaktor för högre måluppfyllelse. 
Genom aktivt värdegrundsarbete läggs grunden för ett positivt och uppmuntrande klimat 
för lärande, vilket är en framgångsfaktor för högre måluppfyllelse.  

• Språkutvecklande arbetssätt skall användas i skolans alla ämnen för att nå högre 
måluppfyllelse. Ansvarig rektor  

• Uppföljning av de nyanländas kunskapsutveckling utifrån kartläggningen. 
Ansvarig rektor 


	Ansvariga för sammanställningen:
	Morgan Karlsson, Birgitta Holmberg

