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1. Inledning
Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de
nationella målen för utbildningen. Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt
följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen
och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Detta arbete ska dokumenteras.
Sektor utbildnings framtagna systematiska kvalitetsarbete finns beskrivet i en
riktlinje som är antagen av utbildningsnämnden. Som ett stöd har sektor utbildning
tagit fram verktyg för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i tre steg. Verktyget
bygger på kvalitetsår, kvalitetsverktyg och kvalitetsuppföljning.






Kvalitetsåret innehåller planering av återkommande arbetsuppgifter i
verksamheten uppdelat per månad. Kvalitetsåret utgör grunden för
enheternas planering av verksamheten. I utbildningsnämndens och sektorns
ledningsgrupps gemensamma kvalitetsår framgår tidpunkter för delar av
nämndens arbete med planering, utveckling och uppföljning av
utbildningen. Sektorns uppdrag är att övergripande samordna och
sammanställa resultat samt att analysera och dokumentera de resultat som
framgår av kvalitetsuppföljningsverktyget.
Kvalitetsverktyget är ett levande verktyg för att dokumentera
verksamheternas resultat och kvalitet på alla nivåer, från arbetslag vid
enheterna till sektorns ledningsgrupp. I kvalitetsverktyget framgår
verksamheternas arbete med handlingsplaner, processer, resultat och analys
mot uppställda mål. Analys och resultat ligger sedan till grund för
kommande utvecklingsområden. Grundstrukturen utgörs av rubrikerna i
respektive skolforms läroplan. I kvalitetsverktyget återfinns även
utbildningsnämndens verksamhetsmål och nämndmål.
Kvalitetsuppföljning är det verktyg som dokumenterar de olika
verksamheternas resultat och analys. Kvalitetsuppföljningen innehåller
nämndens utvecklingsområden som bygger på målen i läroplanerna. I
kvalitetsuppföljningen framgår även verksamheternas styrkor och
utvecklingsområden.

Denna dokumentation kommer bland annat att användas som underlag för
framtagande av nya nämndmål 2020 och 2021.
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2. Sektor utbildnings förslag till beslut
2.1

Dialogmöten och verksamhetsbesök läsår
2019/2020

2.1.1

Dialogmöten

Utbildningsnämnden föreslås genomföra dialogmöten:



2.1.2

Hösten 2019, utifrån resultat huvudmannens sammanställning.
Våren 2020, med fokus på kompetensförsörjning i förhållande till
måluppfyllelse.
Verksamhetsbesök

Utbildningsnämnden föreslås göra verksamhetsbesök:



2.2

Hösten 2019, verksamhetsbesök på Vadsbogymnasiet och
Vuxenutbildningen, Björkgårdens kök, Medborgarresurs Lotsen och
Kompassens förskola.
Våren 2020, Ullerås kök, Ullervads skola, Vävarens och Tolgårdens
förskola, Hasselbackens förskola.

Verksamhetsmål inför läsår 2019/2020

På grund av förändrade styrprinciper i kommunen som helhet kommer både
nämndmål och verksamhetsmål att förändras. Beslut i Kommunfullmäktige i juni
2019 anger att nämndmål ska tas för hela mandatperioden utifrån Kommunfullmäktiges mål. Verksamhetsplanen i den form som funnits 2016 – 2019 kommer
därmed att utgå och ersätts av mer långsiktiga nämndmål.

2.3

Utvecklingsåtgärder inför läsår 2019/2020

Utifrån analys av årets sammanställning framkommer att följande
utvecklingsåtgärder ska genomföras övergripande för sektor utbildning:


Säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål,
regler, rutiner och riktlinjer.

Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn och elever”
 Skolenheternas lokala barn- och elevhälsoplaner ska vara aktiva verktyg i
verksamheten.
 Fortsatt utveckla det förebyggande arbetet med tidiga samordnade insatser
tillsammans med barn- och elevhälsan.
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Hög måluppfyllelse
 Fortsatt arbete för främjande av närvaro.
 Insatser för att stärka ledarskapet i undervisningen och utbildningen.
Säkerställa och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet
 Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att uppföljningen av
kvalitetsarbetet förenklas för att möjliggöra tid för genomförande av
förbättringsarbete i verksamheterna.
Den pedagogiska måltiden
 Öka medvetenheten om och använda måltiden som ett pedagogiskt
verktyg.
 Insatser för att stärka måltidens betydelse för hälsa och utveckling.

3. Mål
3.1

Nämndmål

En av kommunens viktigaste strategier för att nå Vision 2030 är att varje nämnd
sätter upp mål för att nå visionen. Målen följs upp i samband med prognosarbete
samt i delårsrapport och i årsbokslut. Måluppfyllelse av utbildningsnämndens mål
2018 kommer att redovisas i sin helhet vid årsbokslutet.
3.1.1

Nämndmål 2018

Mål 1: Alla elevers schemalagda pedagogiska måltid ska minst motsvara
Livsmedelsverkets råd.
Mål 2: Förbättra övergången inom och mellan skolor och skolformer, från
förskolan till gymnasieskolan.
Mål 3: Stimulera samverkan mellan skola och arbetsliv.
Mål 4: Sektor utbildning ska vara en attraktiv arbetsplats.
Mål 5: Barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, dopning och tobak
(ANDT) ska successivt minska.
3.1.2 Nämndmål 2019

Mål 1: Vara en aktiv del inom projektet test och demonstrationsplats Mariestad
Electri Village.
Mål 2: Ökad andel närproducerade produkter inom kostverksamheten.
Mål 3: Stimulera samverkan mellan skola och arbetsliv.
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Mål 4: Sektor utbildning ska vara en attraktiv arbetsplats.
Mål 5: Barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Mål 6: Vidareutveckla IT-plan/digitaliseringsplan i linje med Lgr-11. Öka
användningen av IKT som pedagogiskt verktyg. I digitaliseringsplanen tydliggöra
etiska ställningstaganden och värdegrund i arbetet med ökad digitalisering.

3.2

Verksamhetsmål

Sektor utbildnings verksamhetsplan är ett stöd för styrning och ledning av
utbildningsnämndens ansvarområden. ”Verksamhetsplan 2016-2019” anger
riktningen på utbildningsnämndens prioriterade utvecklingsområden kallade
verksamhetsmål.
Utifrån beslutad verksamhetsplan för åren 2016-2019 är nämndens verksamhetsmål
för perioden:





Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn och elever”
Hög måluppfyllelse
Säkerställa och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet
Den pedagogiska måltiden

Utbildningsnämndens verksamhetsmål följs upp årligen i ”Sammanställning av
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete” och i årsredovisningen.
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4. Resultat och analys övergripande
4.1

Bakgrund

Vid utbildningsnämndens dialogmöte den 26 september 2018 fick nämndens
ledamöter återkoppling kring det systematiska kvalitetsarbetet inom skolverksamheterna för läsår 2017/2018. Ledamöterna delades in i grupper där de
tillsammans med skolledare reflekterade utifrån lokala resultat och analyser som
skolledarna presenterade.
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 16 oktober 2018 fick nämndens
ledamöter en övergripande återkoppling kring det systematiska kvalitetsarbetet
inom skolverksamheterna för läsår 2017/2018.
Lokalt och övergripande identifierade utvecklingsområden som diskuterades var:




Elevernas närvaro/frånvaro
Sjunkande skolresultat
Hur skapa en organisation för framtidens skola med likvärdig utbildning,
pedagogiskt ledarskap och lärarbrist?

Vid utbildningsnämndens sammanträde den 13 november 2018 fick nämndens
ledamöter återkoppling kring det systematiska kvalitetsarbetet inom kostavdelningen för läsår 2017/2018.
Reflektioner och analyser blev utgångspunkter för att utveckla framtida mål samt
del av intern kontrollplan 2019.

4.2

Utbildningsnämndens verksamhetsbesök och
dialogmöten

Utbildningsnämnden gör verksamhetsbesök i samband med sammanträden vid
några tillfällen per år. Utbildningsnämnden har olika fokus för sina besök och
möter barn, elever, medarbetare och skolledare i en fördjupad dialog, får
information om verksamheten och ”upplever verksamheten på plats”.
Utbildningsnämndens ledamöter har vid två tillfällen per år dialogmöten med
samtliga enhetschefer inom sektor utbildning. Vid dessa planerade möten
möjliggörs fördjupade samtal inom utvalda områden vilket även bidrar till ökad
förståelse för uppdraget.
Nedan följer en sammanfattning av de verksamhetsbesök och dialogmöten som
nämnden eller delar av nämnden genomfört under läsåret 2018/2019.
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Den 8 augusti 2018 besökte och informerades utbildningsnämndens
presidium om verksamheten under årets värmebölja vid de 15
sommaröppna enheterna inom förskola och fritidshem.
Den 11 september 2018, besökte och informerades utbildningsnämnden
om verksamheten vid Hasslerörs skola och Fredslunds kök.
Den 26 september genomfördes ett dialogmöte mellan nämndens
ledamöter, avdelningschefer, rektorer och förskolechefer. Dialogmötet hade
fokus på enheternas resultat i huvudmannens sammanställning.
Den 16 oktober 2018 besökte och informerades utbildningsnämnden om
verksamheten vid Hertig Karls förskola.
Den 13 november 2018 besökte och informerades utbildningsnämnden om
verksamheten vid Kvarnstenens förskola och skola.
Den 15 mars 2019 besökte utbildningsnämndens presidium och
informerades om verksamheterna vid Sjötorps förskola och fritidshem,
Hasslerörs förskola och skola, Ullervads skola, Ljungdalens förskola,
Prismaskolan och Tunaholmsskolan.
Den 19 mars 2019 besökte och informerades utbildningsnämnden om
verksamheten vid Högelidsskolan f-9, särskolan och träningsskolan samt
Grangärdets förskola och skola.
Den 23 april 2019 besökte och informerades utbildningsnämnden om
verksamheten vid Sjötorps förskola och fritidshem samt Lyrestads förskola,
skola och fritidshem.
Den 15 maj 2019, genomfördes ett dialogmöte mellan nämndens ledamöter,
avdelningschefer, rektorer, förskolechefer och elevhälsans personal samt
Skolinspektionen. Skolinspektionen hade inbjudit till huvudmannadialog
som sammanfördes med dialogmötet. Tema för förmiddagen var
klagomålshantering, arbete mot kränkningar samt särskilt stöd till elever i
behov av detta.

4.3

Läsårets verksamhetsmål

4.3.1

Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever”

Varje barn och elev ska bli sedd och förstådd i den verksamhet barnet/eleven deltar
i. Principen om allas lika värde och rätt till inflytande ska vara ledande i såväl
organisation som val av innehåll och arbetssätt i verksamheten. I arbetet med
likvärdighet ska olikheter ses som en tillgång. Varje medarbetare ska ha ett
inkluderande förhållningssätt och bemötande i sin profession. Som stöd i arbetet
för ökad inkludering finns riktlinje vid diskriminering och/eller kränkande
behandling, plan mot diskriminering och kränkande behandling, handlingsplan vid
frånvaro, rutin för övergångar inom och mellan skolor och skolformer samt barnoch elevhälsoplan för sektor utbildning och de lokala elevhälsoplanerna.
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4.3.1.1

Resultat och analys

Kvalitetsuppföljningarna visar att enheterna arbetat med begreppet ”se och förstå
alla barn/elever”. Begreppet inkludering är implementerat i organisationen idag.
Genomförandet av en samlad barn- och elevhälsa visar i skolledarnas analys att
tydliggjorda strukturer, mer handledning, kollegialt lärande och konsultation till
skolledare och pedagoger ökat likvärdigheten och förståelsen för
inkluderingsbegreppet.
Samtliga skolenheter har utarbetat lokala elevhälsoplaner, utifrån barn- och
elevhälsoplan för sektor utbildning. Dessa är dock i olika grad implementerade och
kända i verksamheterna. Ett fortsatt utvecklingsarbete måste genomföras för att
säkerställa dessa som en ledstång i arbetet för varje barn och elev. Förskolan har
påbörjat ett arbete med att ta fram motsvarigheter till de lokala elevhälsoplanerna.
Det finns ett behov av att skapa en struktur för dokumentation och uppföljningar
för att säkerställa tidiga samordnade insatser.
I enheternas kvalitetsuppföljningar kan konstateras att en analys av arbetet för
övergångar inom och mellan skolor och skolformer beskrivs som en fungerande
rutin. Väl fungerande övergångar är viktiga för att säkerställa att relevant
information om barnet/eleven förmedlas vidare på bästa sätt med korrekt underlag
för att skapa en inkluderande verksamhet för alla barn/elever.
Samverkan inom ramen för Medborgarresurs Lotsen har under året fortsatt
fokusera på samarbetet mellan skola och socialtjänst. Vidare har
konsultationsteamet Lotsen erbjudit stöd varannan vecka till verksamheterna inom
sektor stöd och omsorg och sektor utbildning. Det förebyggande arbetet med tidiga
samordnade insatser behöver fortsatt utvecklas bl.a. med fokus på barn och
ungdomar i riskzonen.
4.3.1.2

Styrkor

 Väl förankrade lokala elevhälsoplaner beskrivs som en styrka i
organisationen.
 Begreppet inkluderande arbetssätt är förankrat i verksamheten.
 Ökad kunskap genom kollegialt lärande och intresse för kring anpassningar
för att inkludera alla barn och elever.
4.3.1.3




Utvecklingsområden

Skolenheternas lokala barn- och elevhälsoplaner ska vara aktiva verktyg i
verksamheten.
Fortsatt utveckla det förebyggande arbetet med tidiga samordnade insatser
tillsammans med barn- och elevhälsan.
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4.3.2

Hög måluppfyllelse

Undervisningen ska utvecklas utifrån läroplanens mål och vila på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet. Verksamheterna ska präglas av tillitsfulla relationer,
likvärdighet och lärande miljöer med en variation av arbetssätt och metoder,
baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta för att skapa
förutsättningar för barns och elevers lust att lära.
Målsättningen för förskolan är att varje barn ska tillägna sig kunskaper och värden
för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Målen är satta på sådant sätt
att lärandet kan ske i lekfulla former och med hänsyn till varje barn. Målsättningen
för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen är att alla elever ska ges en
kunskapsbas så att alla blir behöriga till vidare studier och/eller yrkesliv.
Pedagoger ska tillsammans med kollegor analysera och utvärdera verksamheten för
att kontinuerligt utveckla och förbättra undervisningen samt följa upp varje
barn/elevs utveckling och lärande. Skolan ska arbeta främjande för att stärka de
positiva förutsättningarna för närvaro och för att stärka elevernas hälsa.
Uppföljning och analys av elevers utveckling och resultat ska ske vid respektive
enhet löpande. Årligen görs en övergripande sammanställning av de kommungemensamma betygsresultaten samt resultat av nationella prov. Jämförelser görs
över tid mellan olika enheter och olika program vid gymnasiet.
4.3.2.1

Resultat och analys

Nyckeltal/Elevenkät
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära
mig mer.
(Elev åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer.
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära
mig mer.
(Elev åk 5, svar i %, källa: egen enkät)
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer.
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära
mig mer.
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer.
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära
mig mer.
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer.
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019

16/17
91

17/18
92

18/19
--

--

--

97

74

75

--

--

--

88

48

43

--

--

--

68

44

56

--

--

--

52
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Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker.
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019

--

--

97

--

--

96

--

--

93

--

--

92

Hösten 2018 genomförde Skolinspektionen en elevenkät i Mariestads kommuns
skolor. Denna är återkommande vartannat år. För att underlätta kommunens egna
enkäter har frågeställningarna anpassats till de frågor skolinspektionen ställt. Bland
annat har tidigare frågeställning kring ”lust att lära” förändrats till ”Skolarbetet
stimulerar mig att lära mig mer”. Dessa uttryck är inte jämförbara vilket gör att årets
enkätresultat i många delar inte går att jämföra med tidigare års resultat. Däremot
finns det mer nationellt jämförelsematerial utifrån Skolinspektionens enkäter (se
bilaga 5.12.2, 5.12.3 och 5.12.4). Vidare ställer Skolinspektionen enbart frågor till
elever i årskurserna 5, 9 och årskurs 2 på gymnasiet. För att få en större bredd väljer
Mariestad att även ställa frågorna till årskurs 3 i grundskolan (en förändring jämfört
med tidigare då frågan ställdes i åk 2). Mariestad har också valt att ha kvar
frågeställningen i årskurs 8 istället för årskurs 9 för att eleverna ska ha möjlighet att
vara med och verka för förbättringar.
Meritvärde årskurs 9 (17 ämnen)
Högelidsskolan
Tunaholmsskolan
Behörighet till yrkesprogram årskurs 9
Högelidsskolan
Tunaholmsskolan
Behörighet till ekonomi-, humanistiska
och samhällsvetenskapsprogrammen
årskurs 9
Högelidsskolan
Tunaholmsskolan
Behörighet till naturvetenskaps- och
teknikprogrammen årskurs 9
Högelidsskolan
Tunaholmsskolan

16/17
208,7
206,5
16/17
80,4
77,1
16/17

17/18
215,7
218,4
17/18
90,4
87,9
17/18

18/19*
213
200
18/19*
88
83
18/19*

80,4
77,1
16/17

85,6
87,1
17/18

85
80
18/19*

80,4
77,1

83,7
84,5

82
77

* Lokalt framtagen statistik (nationell statistik ännu ej publicerad)

Övergripande har meritvärdena vid våra högstadieskolor minskat något och färre
elever är behöriga till nationella program. Det finns ett behov av ökat analysarbete
inom detta område. Samtidigt visar frånvarostatistiken nedan att närvaron har ökat
något.
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Nyckeltal/Elevfrånvaro
Antal elever med frånvaro över 10 procent, f-6
Antal elever med frånvaro över 10 procent, 7-9,
Tunaholmsskolan
Antal elever med frånvaro över 10 procent, 7-9,
Högelidsskolan
Antal elever med frånvaro över 10 procent,
Vadsbogymnasiet

16/17
207
133

17/18
238
125

18/19
228
104

128

159

133

460
(IM 145)

489
(IM 127)

363

Resultaten avseende elevers frånvaro visar en hög andel elever som har frånvaro
som överstiger 10 %, inom både grundskola och gymnasieskola. Resultaten
inbegriper även den giltiga frånvaron. Ett aktivt arbete kring främjande av närvaro
är en förutsättning för att förändra resultaten. Vidare behövs ett fortsatt arbete med
att implementera rutiner och stödmaterial. Inför kommande kvalitetsuppföljning
kan det vara behjälpligt att lägga till kolumn ovan där vi redovisar antal elever med
”problematisk” frånvaro. Analysen visar ett behov av att arbeta med förskoleklassens vårdnadshavare när förskoleklassen är obligatoriskt, för att stärka
förståelsen för skolplikten och vikten av att eleverna får undervisning i starten av
sin utbildning. Analysen visar tydligt en förbättring av rektorernas och elevhälsans
kunskap om de frånvarande eleverna samt det arbete som görs kring dessa elever,
dels i form av konsultationsteam men även med insatser inom Närvaroteam
Victoria.
Förskolan registrerar barnens ankomst- och hemgång i verktyget ”Check in Check
out”. Detta ger ökad möjlighet att även följa närvaron inom denna skolform. I
grundskolan (inkl. fritidshem) registreras elevers närvaro i lärplattformen
InfoMentor. Vid Vadsbogymnasiet registreras elevers frånvaro i Procapita och ett
sms ska skickas till elevens vårdnadshavare om eleven uteblir utan att det anmälts
som giltig frånvaro. Handlingsplan för främjande av närvaro finns i barn- och
elevhälsoplan för sektor utbildning.
Det föreligger ett fortsatt behov av att utveckla arbetet med att följa upp barns och
elevers frånvaro.
4.3.2.2



4.3.2.3




Styrkor

Verktyg finns för uppföljning.
Ökad kunskap om elever med problematisk frånvaro.
Utvecklingsområden

Fortsatt arbete för främjande av närvaro.
Insatser för att stärka ledarskapet i undervisningen och utbildningen.
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4.3.3

Säkerställa och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet

Utbildningsnämndens verksamheter ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete
för att utveckla verksamheten mot högre måluppfyllelse. Det systematiska
kvalitetsarbetet bedrivs inom samtliga verksamheter som nämnden ansvarar för
samt på alla nivåer i verksamheten; individnivå, enhetsnivå, verksamhetsnivå
samt huvudmannanivå.
Ytterst handlar det systematiska kvalitetsarbetet i skolan om att alla barn och
elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av
bostadsort, kön och social, etnisk eller ekonomisk bakgrund. Kvalitetsarbetet är
en förutsättning för att kunna upprätthålla och utveckla utbildningens kvalitet.
4.3.3.1

Resultat och analys

Resultatet av kvalitetsuppföljningarna visar på en ökad samsyn i skolledningen en
högre medvetenhet och förståelse för uppdraget. Det finns dock fortfarande behov
av att få stöd och handledning för att utveckla och förbättra det systematiska
kvalitetsarbetet och i några fall tydliggöra chefens ansvar för en fördjupad analys av
verksamhetens resultat.
Kvalitetsuppföljningarna visar att det fortfarande finns ett behov av att förankra
och säkerställa att verksamheten vilar på en vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. För att nå framgång med det systematiska kvalitetsarbetet krävs
organisation och struktur för tid att tillsammans reflektera och analysera. Det finns
ett behov av att finna digitala stödverktyg för att samla resultat och de aktiviteter
som genomförs och sammanställa dessa för att möjliggöra analys. Det finns även
ett behov av att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att uppföljningen
av kvalitetsarbetet förenklas för att möjliggöra tid för genomförande av
förbättringsarbete i verksamheterna.
4.3.3.2



4.3.3.3



Styrkor

Gemensamt framtagen riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet.
Samsyn i samtliga ledningsgrupper.
Utvecklingsområden

Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att uppföljningen av
kvalitetsarbetet förenklas för att möjliggöra tid för genomförande av
förbättringsarbete i verksamheterna.
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4.3.4

Den pedagogiska måltiden

Skolmåltiden är en viktig del i skolans pedagogiska verksamhet. Bra måltidsmiljöer
skapas genom att exempelvis lämplig schemaläggning, trivsam fysisk måltidsmiljö,
låg ljudnivå, ett bra bemötande och en trygg stämning i skolrestaurangen. Förutom
att ge energi och näring kan måltiden också användas som pedagogiskt verktyg,
exempelvis inom skolans uppdrag att ge eleverna kunskap om en hållbar livsstil.
Vuxna är förebilder för barn/elever och kan bidra till goda matvanor genom att
förmedla matglädje och äta tillsammans med barnen/eleverna. Kostavdelningen har
ansvar för att maten som serveras är näringsriktig, säker och tillräcklig.
4.3.4.1

Resultat och analys

Nyckeltal Den pedagogiska måltiden
Jag är nöjd med den kost som serveras mitt barn
(Vårdnadshavare förskola, svar i %, källa: egen enkät)
Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch
(Elev åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag har minst 20 minuter på mig att äta skollunch.
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag har minst 20 minuter på mig att äta skollunch.
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag har minst 20 minuter på mig att äta skollunch.
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
Jag har minst 20 minuter på mig att äta skollunch.
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen
(Elev åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan äta mig mätt i skolrestaurangen.
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan äta mig mätt i skolrestaurangen.
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan äta mig mätt i skolrestaurangen.
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen

16/17

17/18

18/19

96

94

96

90

86

--

--

--

92

79

75

--

--

--

96

72

76

--

--

--

92

58

72

--

--

--

92

90

86

--

--

--

89

64

62

--

--

--

71

38

46

--

--

--

47

42

40

--
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(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan äta mig mätt i skolrestaurangen.
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019

--

--

40

Enkätfrågorna har under verksamhetsåret 2018/2019 förändrats för att om möjligt
förenkla frågorna och peka mer mot det som verkligen ska mätas. Utbildningsnämnden har genom olika satsningar verkat för att alla barn ska ha tillräckligt med
tid för att äta sin skollunch och för att fler a skolor ska ha möjlighet att erbjuda flera
alternativa maträtter. Utfallet av dessa satsningar kommer att mätas över tid.
Enkätundersökningar har genomförts i samtliga verksamheter bortsett från den
pedagogiska omsorgen på grund av ett för lågt barnantal. Inom förskolan är det
vårdnadshavarna som har svarat på kostfrågorna. Årets resultat visar att barn i
förskolan förefaller mer nöjda med maten än elever i grund- och gymnasieskolan.
4.3.4.2


4.3.4.3




Styrkor

Hög upplevelse att det finns 20 minuters lunch.
Utvecklingsområden

Öka medvetenheten om och använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg.
Insatser för att stärka måltidens betydelse för hälsa och utveckling.

4.4

Läsårets sektorövergripande områden

4.4.1

Trygghet/studiero

Skolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Genom ett ständigt pågående
värdegrundsarbete förbereds barn/elever för att leva och verka i samhället. Arbetet
med värdegrund och likabehandling stärker barns/elevers självkänsla och
självförtroende och ger goda förutsättningar för trygghet, trivsel och ett gott
lärande.
4.4.1.1

Resultat och analys

Nyckeltal/Trygghet och studiero
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan
(Vårdnadshavare, svar i %, källa: egen enkät)
Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet
(Vårdnadshavare, svar i %, källa: egen enkät)
Jag känner mig trygg i skolan
(Elev åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag känner mig trygg i skolan
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Mitt barn känner sig tryggt i skolan

16/17
98

17/18
99

18/19
99

100

i.u.

i.u

97

95

--

--

--

95

96

97

97
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(Vårdnadshavare åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Mitt barn känner sig tryggt i skolan
(Vårdnadshavare åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Jag känner mig trygg i skolan
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Mitt barn känner sig tryggt i skolan
(Vårdnadshavare åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag känner mig trygg i skolan
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Mitt barn känner sig tryggt i skolan
(Vårdnadshavare åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Mitt barn känner sig tryggt i fritidshemmet
(Vårdnadshavare fritidshem, svar i %, källa: egen
enkät)
Jag känner mig trygg i skolan
(Grundsärskola elev, svar i %, källa: egen enkät)
Jag känner mig trygg i skolan
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
Jag känner mig trygg i skolan
(Elev Särgy/suv, svar i %, källa: egen enkät)
Jag känner mig trygg och säker i skolan
(Elev Särgy/suv, svar i %, källa: egen enkät) Ny 2019
Jag känner mig trygg i skolan
(Studerande Vux/sfi, svar i %, källa: egen enkät)
Jag har studiero på lektionerna
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag har studiero på lektionerna
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag har studiero på lektionerna
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag har studiero på lektionerna
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag känner mig glad när jag går till skolan
(Grundsärskola elev, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Jag är glad när jag går till skolan
(Elev Särgy/suv, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
I min skola respekterar elever och lärare varandra
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
I min skola respekterar elever och lärare varandra
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
I min skola respekterar elever och lärare varandra
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
I min skola respekterar elever och lärare varandra
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019

--

--

95

95

90

96

95

89

93

96

95

91

96

95

90

99

95

94

100

i.u.

93

96

96

96

100

100

--

--

--

100

98

97

97

--

--

86

--

--

73

--

--

65

--

--

75

--

--

87

--

--

87

--

--

89

--

--

81

--

--

66

--

--

82
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Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har
varit elak mot en elev
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har
varit elak mot en elev
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har
varit elak mot en elev
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har
varit elak mot en elev
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019

--

--

95

--

--

89

--

--

85

--

--

88

Målet att alla barn/elever ska känna sig trygga i förskolan/skolan har inte nåtts fullt
ut. Enkäterna visar dock på goda och likvärdiga resultat jämfört med föregående år
inom flera verksamheter.
I och med Skolinspektionens enkät hösten 2018 har den kommunala enkätens
frågeställningar också justerats och fler frågor har ställts. Ett exempel på detta är
frågeställningen ”Jag har studiero på lektionerna” vars första enkätresultat
presenteras i denna rapport och kommer att följas upp kommande verksamhetsår.
Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna har förändrat
sina frågeställningar till att passa verksamhetens deltagare på ett bättre sätt.
Inom sektor utbildnings verksamheter finns en uttalad inriktning och samsyn i det
främjande och förebyggande värdegrundsarbetet. Ett fortsatt arbete med att
fokusera på relation, dialog och kommunikation ses som framgångsfaktor för att nå
målet. Delaktighet för barn/elever, vårdnadshavare och personal är en förutsättning
för detta arbete.
En utmaning för samtliga verksamheter är att rekrytera och behålla behörig
personal för att säkerställa kompetens, kontinuitet och trygghet i relationerna till
barn och elever.
Arbetet mot diskriminering och/eller kränkande behandling har kvalitetssäkrats
under läsåret. Utbildningsnämnden fastställde 2017-03-14 nya riktlinjer vid
diskriminering och/eller kränkande behandling och dessa revideras årligen. Vid
varje nämndsmöte återfinns anmälningar om diskriminering och/eller kränkande
behandling. Skolledare ansvarar sedan för utredningen och att vid behov vidta
åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling. Sektor utbildning
sammanställer samtliga inkomna anmälningar av diskriminering och kränkande
behandling. Sammanställningen redovisas för utbildningsnämnden årligen.
I sammanställningen nedan framgår att det finns enheter som fortfarande har ett
utvecklingsområde att anmäla till nämnd när det skett diskriminering eller
kränkande behandling. Resultaten visar att några enheter anmält in ärende att
hänföra till diskriminering. Det finns dock ett fortsatt behov kring
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kompetensutveckling inom området diskriminering eftersom några av de anmälda
ärendena efter utredning inte bedöms vara diskriminering.
4.4.1.2


4.4.1.3




Styrkor

Samsyn i och medvetenhet kring den gemensamma värdegrunden.
Utvecklingsområden

Säkerställa att riktlinjen vid diskriminering och/eller kränkande behandling
är implementerad och följs i samtliga verksamheter.
Kompetensutveckling kring diskriminering.
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Förskolorna i Mariestad anmälde inga kränkningsärenden hösten 2018.

Av 152 anmälda ärenden vt 2019 är 102 utredda och avslutade (2019-06-17).
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4.4.2

Inflytande/delaktighet

Barns och elevers möjlighet till inflytande är en grund för det demokratiska
samhället. Information och former för barns och elevers inflytande ska anpassas
efter deras ålder och mognad. 4 kap. 9 § skollagen anger att barn och elever ska ges
inflytande över utbildningen. Läroplanerna anger mål och riktlinjer för barns och
elevers inflytande.
4.4.2.1

Resultat och analys

Nyckeltal/Inflytande och delaktighet
Jag upplever att mitt barns intressen tas tillvara
(Vårdnadshavare förskola, svar i %, källa: egen enkät)
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
(Elev åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Personalen i fritidshemmet tar hänsyn till barnens
åsikter.
(Vårdnadshavare fritidshem, svar i %, källa: egen enkät)
Mina lärare lyssnar på mig
(Grundsärskola elev, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Mina lärare lyssnar på mig
(Särgy/suv elev, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
(Studerande Vux/sfi, svar i %, källa: egen enkät)

16/17
96

17/18
96

18/19
97

96

96

--

--

--

89

89

86

--

--

--

80

77

77

--

--

--

63

97

92

93

--

--

93

79

79

--

--

--

69

--

--

100

94

99

96

Även under inflytande och delaktighet har frågeställningen förändrats i likhet med
Skolinspektionens frågeställningar. Bedömningen är att intentionen med delaktighet
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och inflytande lättare ska kunna mätas med hjälp av den nya frågeställningen. Inom
vuxenutbildningen kvarstår dock den gamla frågeställningen.
Enkäterna visar att det krävs ett fortsatt arbete med att synliggöra och förtydliga
begreppet inflytande och delaktighet i dialog med barnen/eleverna. Även i
kvalitetsuppföljningarna framgår att det fortsatt är viktigt att arbeta med att anpassa
undervisningen, med arbetsformer och arbetssätt på alla stadier, för att möta
barns/elevers olikheter i undervisningssituationen så att alla barn/elever känner
delaktighet och inflytande och ges möjlighet att ta ansvar för sitt lärande.
4.4.2.2



4.4.2.3




4.5

Styrkor

Nya frågeställningar möjliggör för elever att tydligare kunna svara på sin
upplevelse av inflytande och delaktighet.
Utvecklingsområden

Medvetandegöra och synliggöra för barn och elever när de har inflytande
och möjlighet att påverka.
Fortsatt arbete för att öka barns/elevers reella inflytande över
verksamhetens innehåll, arbetsformer och arbetssätt.

Resursfördelning

Utbildningen ska vara av jämn och hög kvalitet så att alla barn och elever ges
förutsättningar att nå de nationella målen. Det är huvudmannens ansvar att
säkerställa likvärdighet mellan skolor, så att barn och elever har samma möjlighet
oavsett i vilken skola de går.
Mariestads kommun har framtagna, dokumenterade och beslutade riktlinjer för
resursfördelning till förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
fritidshem. I september 2017 antogs resursfördelningsmodell för gymnasieskola och
gymnasiesärskola vilken ännu inte tagits i bruk. Riktlinjerna är framtagna för att
motsvara kraven på kommunernas resursfördelning i Skollagen.
Enligt resursfördelningsmodellerna ska utbildningsnämnden årligen fastställa
grundbelopp och besluta om viktning av de variabler som utgör underlag för
strukturtilldelning. I grundbeloppet finns specifika belopp för grundtilldelning,
strukturtilldelning, tilldelning för nyanlända barn och unga, tilldelning för
lokalkostnader, tilldelning till förskolor/skolor med få barn/elever, tilldelning för
fritidshem och startbidrag till nystartad förskola.

Sida: 24 (135)

4.6

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret är delegerat till rektor vid Vadsbogymnasiet.
Samverkan sker inom skolan tillsammans med elevvårdsteamet, rektorer och lärare
kring pedagogiska och sociala frågor m.m. för att förebygga avhopp. En tjänst är
avsatt för arbetet med att följa upp de ungdomar som inte är inskrivna i studier och
dokumentera vilken sysselsättning dessa har. En del av arbetet med uppföljning
handlar om att planera och följa upp inskrivna elever som är ute på praktik.
Från september 2014 finns vid Maria Nova en motivationsgrupp för de ungdomar
som behöver skapa sig en ny vardag och kanske en ny dygnsrytm samt att få
möjlighet att hitta inspiration till annan möjlig sysselsättning.
Nedanstående sysselsättning redovisas för ungdomar som ingår i aktivitetsansvaret:

Arbete
Arbetsförmedlingen
Komvux
Föräldraledig
Sjukskriven
Placering socialtjänsten
AME
Folkhögskola
Yrkesutbildning
Praktik via skolan/KAA
Praktik via skolan samt studier
Hemmaliggare/okänd/ej kontakt
Utomlands, studier
Praktik/arbete på egen hand
Fängelse
Tackat nej till kontakt
Motivationsgrupp
Åtgärd under planering
Åtgärd via annan myndighet
Ingen sysselsättning
Totalt
* 4 av dessa går på IM/Gymnasieprogram

** 2 av dessa är från annan kommun.

14okt
2
7
1
1
1

15- 16mar mar
3
3
3
5
2
4
3
3

1 1 (5)*
1
5
2

2

5
6

2
1
8

25

17feb
8
3
7
3
2
1
1
1

6

31

4
11

26

4
6**
3

50

18maj
9
5
1

19jun
10
2

2
1
2
11
3
2
5

2
3
1

45

13
3
2

6
6
5
49
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Uppföljning elever som saknar examensbevis
Studier
Arbete
AF
Fördjupad vägledning
Flyttat/20år/uppnått examen
Är utomlands
Vill ej ha stöd/kontakt
Ej kontakt
Åtgärd via annan myndighet
Totalt

4.7

Klagomål och anmälningar

4.7.1

Klagomål på utbildningen

16-okt 17-feb
2
1
19
17
10
9
2
10
1
1
1
45

28

18-maj
5
12

19-juni
1
6

1
1
8

18

Nyckeltal/Klagomål

16/17

17/18

18/19

Antal klagomål på utbildningen

4 (fsk)

2 (fsk)

5 (fsk)
7 (grsk)

1 (fritids)
4 (gy)
1 (elevh)

6 (grsk)
3 (gy)

Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda
klagomål mot utbildningen. Ett systematiskt arbete med klagomål och synpunkter
ger goda möjligheter att både uppmärksamma brister i verksamheten och att kunna
arbeta förebyggande.
Sektor utbildning har en skriftlig rutin för att ta emot och utreda klagomål på
utbildningen. Inkomna, registrerade klagomål på utbildningen sammanställs av
nämndsekreterare och anmäls till utbildningsnämnden vid närmast kommande
nämndsmöte.
4.7.2

Anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Vem som helst kan göra anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet om upplevda missförhållanden i skolan. Nedan följer en
sammanställning över totalt antal inkomna anmälningar per anmälningsgrund
(samtliga skolformer och huvudmän).
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Totalt antal inkomna anmälningar
per anmälningsgrund

Mariestad
2017

Riket
2017

Mariestad
2018

Riket
2018

Avgifter
Disciplinära åtgärder
Ej angivet
Elevhälsa/skolhälsovård
Elevinflytande
Huvudmannens organisation
och styrning
Kränkande behandling
därav elev – elev
därav personal – elev
därav anmälningsskyldighet
därav likabehandlingsplan
därav övrigt
Modersmål, svenska som
andraspråk
Mottagande i särskolan
Rutiner för klagomålshantering
Rätt till plats i förskolan
Samarbete och information
skola, hem
Skolplikt och rätt till
utbildningsplats
Stöd, extra anpassningar
Stöd, ledning och stimulans
Särskild undervisning
Särskilt stöd
Tillsynsansvar barn/elev
Trygghet och studiero
Utbildningens innehåll
Utvecklingssamtal, IUP och
betyg
Vårdnadshavares samtycke vid
val av förskola/skola
Övrigt

0
0
0
0
0
0

24
126
89
14
1
136

0
0
1
0
0
0

26
109
26
16
2
135

8
7
1
0
0
0

1970
1326
808
80
13
19

2
0
2
0
0
0

1910
1312
780
81
13
24

0
0
0
0

20
11
51
230

0
0
0
0

22
11
34
269

4

426

0

483

0
0
0
3
2
0
1
0

165
23
6
1120
364
336
128
116

1
0
0
1
0
0
0
0

200
21
4
1108
368
338
128
115

0

21

0

16

3

1084

0

1212

(Källa: https://skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-anmalningar/anmalningar-och-beslut-2018/)
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4.8

Nyanlända barn och elever

”Riktlinje mottagande av och utbildning för nyanlända barn och elever i förskola,
grundskola och gymnasieskola” är antagen av utbildningsnämnden sedan 2017.
Syftet med riktlinjen är att skapa en gemensam syn på mottagande av nyanlända
barn och elever inom sektor utbildning samt säkerställa att nyanlända barn och
elever får en likvärdig utbildning.
Förskoleverksamheten erbjuder allmän förskola för asylsökande barn 3-5 år, för
nyanlända med uppehållstillstånd erbjuds förskola utifrån vårdnadshavares behov
av plats.
Nyanlända elever finns på de flesta av kommunens grundskolor. Studiehandledare
och modersmålslärare är ett naturligt inslag på enheterna. Ett stödmaterial för
studiehandledning är framtagen för verksamheten för att förtydliga
studiehandledarens uppdrag.
Gymnasieskolan erbjuder språkintroduktion inom ramen för introduktionsprogrammen. Språkintroduktionen vänder sig till ungdomar som nyligen anlänt till
Sverige. Det centrala i utbildningen är det svenska språket vilket ska skapa
möjligheter till fortsatta studier på preparandutbildning, nationellt program eller
annan utbildning. Inom språkintroduktionen ses varje enskild elevs behov och
förutsättningar. Detta ligger sedan till grund för elevens individuella studieplan.
Den kan förutom svenska eller svenska som andraspråk innehålla:




Samtliga grundskoleämnen.
Gymnasiegemensamma ämnen.
Programgemensamma karaktärsämnen på nationellt yrkesprogram.

För att eleven ska nå målen i den individuella studieplanen arbetar
Vadsbogymnasiet på följande sätt:






All undervisning på språkintroduktionen är lärarledd och sker i mindre
undervisningsgrupper.
Ett nära samarbete med mentor, studie- och yrkesvägledare samt elev kring
studieplanering och framtidsplaner.
Alla elever har tillgång till en specialpedagog.
Undervisningen sker med dator som hjälpmedel. Detta ger eleven möjlighet
att utveckla sina datakunskaper och underlättar övergången till nationellt
program.
Utifrån varje elevs behov ges möjlighet till praktik på nationellt program,
både på yrkesprogram och högskoleförberedande program, för att
förbereda eleven för fortsatta studier.

Språkintroduktionens längd beror på elevens behov, men varar dock längst tre år.
Eleven har inom språkintroduktionen möjlighet att gå vidare till preparandutbildningen eller yrkesintroduktion. Efter introduktionsprogrammet går elever
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vidare till nationellt program, annan utbildning eller till arbetsmarknaden.
Språkintroduktion utformas för den enskilda eleven och utbildningen är inte
sökbar.
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad
språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än
svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig
att utveckla ett funktionellt andraspråk. Sfi ska också ge språkliga redskap för
kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga.
Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.
Rätt till sfi har den som är bosatt i landet (folkbokförd), från och med andra
kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Man ska också sakna de
grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.
4.8.1
4.8.1.1

Modersmål
Modersmålsstöd

I arbetet med språkutveckling på förskolorna ser pedagogerna de flerspråkiga
barnen som individer med olika och unika förutsättningar att erövra språket. Varje
pedagog utgår från varje barns intressen och erfarenheter genom att vara nyfikna
och närvarande pedagoger som är intresserade av barnets modersmål. Pedagogerna
stöttar barnen i deras språkutveckling i lek och ser, bekräftar och uppmuntrar
barnen till att använda sig av alla sina språk. Pedagogerna ger möjlighet till barnet
att utveckla både svenska språket och sitt modersmål.
4.8.1.2

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning syftar till att stödja eleverna vid undervisning i olika ämnen och
till att stimulera utveckling av språket. En elev ska ges studiehandledning på sitt
modersmål om eleven behöver det för att nå kunskapskraven i de ämnen där ett
stödbehov finns. Studiehandledning kan ges som en extra anpassning eller som
särskilt stöd.
4.8.1.3

Modersmålsundervisning

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska
erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om
språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Samordnaren för
nyanlända ansvarar för modersmålslärarna och modersmålsundervisningen efter
ansökan från vårdnadshavare.
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4.9

Barn- och elevhälsoarbete

Barn- och elevhälsa är hela förskolans/skolans ansvar, och kan delas in i två
områden; barnhälsa som avser förskolan och elevhälsa som avser skolan.
Huvudfokus är att se och förstå alla barn/elever med en tydlig inriktning att
utarbeta och förankra former för främjande och förbyggande barn- och
elevhälsoarbete.
4.9.1. Barnhälsa

Med begreppet barnhälsa avses allt hälsofrämjande arbete som sker i förskola och
pedagogisk omsorg. Utvärderingen av området barnhälsa grundas på
förskolechefernas kvalitetsuppföljningar.
Förståelsen för vikten av att strukturera barnhälsoarbetet finns i hela verksamheten
och förskolecheferna beskriver det som centralt för att kunna organisera arbetet på
enheterna. Barnhälsoplaner har ännu inte utarbetats på varje enhet, men delar av
arbetssättet finns i verksamheten. Förskolecheferna beskriver behovet av att
formulera ärendegång och ledstänger kring barnhälsoarbetet, eftersom många av
rutinerna finns som en tyst kunskap hos chefer och specialpedagoger. Arbetssättet
behöver genomsyra och förankras i verksamhetens alla nivåer.
Samarbete förskolechef, specialpedagog, samt i vissa fall pedagogista, beskrivs som
en främjande insats. Pedagogiska handledare beskrivs också som en framgångsfaktor. Det framgår även att det är svårt att skilja på främjande och förebyggande
insatser och att det förankringsarbetet måste fortsätta. Det främjande och förebyggande arbetet är integrerat i arbetssättet på vissa förskolor men är svårt att
beskriva i de termerna. Arbetet som beskrivs utelämnar en beskrivning av insatser,
resultat och analys på flera förskolor. Utbildning, handledning och metodutveckling
beskrivs som verktyg i några förskolors främjande och förebyggande arbete på
grupp- och organisationsnivå.
För att stärka det främjande och förebyggande arbetet på alla förskolorna har
utbildning om ett nytt kartläggningsmaterial genomförts av specialpedagog, ett
material som kartlägger problematiska situationer istället för barn. Samtliga
förskolor har fått ta del av ”Tecken som Alternativ och Kompletterande
Kommunikation” (TAKK) och beskriver det som viktigt, men implementeringen
och användningen behöver fortskrida.
För att möjliggöra främjande och förebyggande arbete har utbildningar kring
språkutvecklande arbete genomförts för pedagoger på några av enheterna.
Vårdnadshavare har tagit del av samma ämne på ett föräldramöte. En utbildning
om lek, språk och kommunikation genom Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM) har genomförts. Utbildningarna har initierats av respektive förskolechef.
Barnhälsoteam (BHT) har implementerats under året och ses som en styrka i
barnhälsoarbetet, men förankringen av denna samt rutinerna och fullständig
förståelse kring dem är ett fortsatt utvecklingsområde. Detta för att strukturen kring

Sida: 30 (135)

BHT ska bli en naturlig del av arbetet på enheterna, även bland de pedagoger som
ännu inte haft behov av detta. Specialpedagogens roll beskrivs som en framgångsfaktor i handledning och BHT. Genomgående är att barnhälsoarbetet beskrivs
utifrån specialpedagogens insatser och inte kopplat till enhetens främjande och
förebyggande insatser – som inkluderar allt arbete i förskolan.
Många av de strukturer och arbetssätt i barnhälsoarbetet är nya och beskrivs som
styrkor, men behöver fortsatt implementering för att få effekt i verksamheterna och
bli ett stöd. Detta gäller bland annat BHT, barnhälsoplan, kartläggningsmaterial,
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, frånvarotrappan samt
dokumentation av dessa.
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är prioriterat, men behöver
fortsätta utvecklas så att pedagogerna får ökad förståelse och kunskap. I detta kan
de digitala stödverktygen vara behjälpliga.
Framgångsfaktorer som beskrivs är utbildade och engagerade pedagoger, samarbete
över avdelningar samt handledning och metodutveckling. Som en styrka beskrivs
anpassning efter barnets behov men det framgår inte hur, med undantag av
”uppdelning av barngruppen”.
Utfallet av BHT visar i flera fall att de yngsta barnen inte tas upp i detta
sammanhang, vilket förskolechefer kan ställa sig frågande till. Det spekuleras i
orsakerna till detta.
4.9.2. Barnhälsan

Med begreppet barnhälsan avses det arbete som utförs av specialpedagogerna för
förskolan. Utvärderingen av området barnhälsa grundas på deras kvalitetsuppföljning. Att införa BHT har varit ett önskemål från barnhälsan under en längre
tid och implementeringen har därför varit ett prioriterat område under läsåret.
Barnhälsan ser att BHT, och arbetsgången fram till att en frågeställning lyfts där, är
en struktur som tydliggör allas olika ansvar för barnhälsa och har frigjort barnhälsans resurser till att arbeta med tidiga insatser tillsammans med pedagogerna.
Barnhälsan ser vikten av att BHT inte enbart blir en arena för frågor kring enskilda
barn utan även ger möjlighet att identifiera och arbeta med utmaningar/strukturer
på grupp- och organisationsnivå. Barnhälsan behöver stötta organisationen i synen
på rotationer, dvs att barn och/eller pedagoger flyttas. Anknytningsperspektivet
tillsammans med fördjupade diskussioner och analyser inför varje flyttning är
områden som behöver ha stort fokus framöver. Barnhälsan, som enbart består av
en profession till skillnad från skolornas elevhälsa, behöver fortsätta utveckla
samverkan med andra professioner inom och utom kommunen. Barnhälsan har
påbörjat arbetet med att arbeta över förskolegränserna, att ha mer fokus på den
specialistkompetens som respektive medarbetare i barnhälsan har och kan stötta
med snarare än geografisk inledning. Samarbetet med elevhälsans specialpedagoger
ses som positivt och utvecklande och möjliggör en röd tråd och samsyn i
specialpedagogiskt stöd för alla barn och elever 0-20 år.
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4.9.3. Barnhälsoarbete resultat och analys

Av kvalitetsredovisningarna kan urskiljas att det finns en otydlighet inom förskolans
organisation vad gäller olika handledningsplaner, planen mot diskriminering och
kränkande behandling, rutiner, dokumentation av frånvaro, olika stadier av
kartläggningar med mera. Många av de punkter som uttryckts som utvecklingsområden kan bli hjälpta av en barnhälsoplan, som också skulle kunna tydliggöra
och förklara olika begrepp så att en samsyn inom verksamheten uppnås.
Det främjande och förebyggande arbetet som sker i de olika förskolorna och inom
de olika grupperna är vagt beskrivet och skulle behöva utvecklas och beskrivas
tydligare utifrån ett barnhälsoperspektiv.
Frågeställningar kring de allra yngsta barnen lyfts sällan på BHT, och därför kan
fördelarna av tidiga insatser/tidig upptäckt missas. Barnhälsoarbetet inom förskolan
behöver utvecklas genom att tidigt identifiera och organisera för att ge stöd. Detta
skulle kunna tydliggöras genom struktur i barnhälsoplan, genom arbetet i BHT och
genom utbildningar om små barns språkutveckling.
4.9.3.1 Styrkor







Naturligt anpassad verksamhet efter barnens behov.
Införandet av BHT.
Specialpedagogens roll i handledning, metodutveckling, BHT.
Förebyggande och främjande arbete men som sällan beskrivs i de termerna.
Förhållningssätt i arbetet med barnen.

4.9.3.2 Utvecklingsområden:







Förankra BHT.
Förankra begreppen främjande och förebyggande.
Rutiner och ledstänger kring barnhälsoarbete.
Tydliggöra relationens betydelse.
Se och förstå alla barn oavsett ålder och bakgrund.

4.9.4. Elevhälsa

Med begreppet elevhälsa avses allt hälsofrämjande arbete som sker i förskoleklasserna, grundskolorna, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,
av samtlig personal. Utvärderingen av området elevhälsa grundas både på
rektorernas och barn- och elevhälsans kvalitetsuppföljningar. Underlaget från
gymnasiet avser samhällsprogrammet (SA), barn- och fritidsprogrammet (BF) samt
introduktionsprogrammet (IM). Övriga programrektorer har inte inkommit med
underlag.
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Kvalitetsuppföljningarna visar att de flesta skolorna har en väl utarbetad lokal
elevhälsoplan som gås igenom med personalen. Dock är det flera skolor som
upplever att den ännu inte används som ett levande verktyg och att implementeringsarbetet behöver fortsätta. De flesta rektorer beskriver ett systematiskt sätt att
arbeta med frånvaro, men att arbetet med frånvarotrappan behöver utvecklas och
implementeras i pedagogers dagliga verksamhet. Många rektorer beskriver att det
under läsåret skett ett mer aktivt arbete ute i klasserna med stöd av elevhälsoteamet.
Bland annat har man prioriterat olika typer av samarbets- och trygghetsövningar
(ACT, EQ och insatser utifrån Helene Jenvéns forskning kring normer och sociala
beteenden). Vidare beskrivs även ett utökat samarbete med central elevhälsa såsom
skollogoped och skolpsykolog. Samverkan har även utökats med övriga vårdgrannar såsom Närhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
Flera rektorer upplever fortfarande en svårighet att prioritera det förebyggande och
främjande arbetet och att mycket tid fortfarande läggs vid individuella ärenden.
Dock har nästan alla skolor implementerat ett koncept där specialpedagog, skolkurator och skolsköterska samarbetar kring hälsosamtal och observationer i
förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 och år 1 på gymnasiet som sedan analyseras och
presenteras för pedagoger i ett försök att arbeta mer främjande och förebyggande
på gruppnivå. Detta arbete behöver utvecklas och fördjupas, bland annat vad gäller
systematik i analysarbetet och återkoppling till pedagogerna. Gymnasiet beskriver
ett fungerande främjande arbete men man behöver fortsatt fokusera på att förankra
begreppen, tydligare koppla dem till arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling och elevenkäterna för att få tydliga och relevanta mål framåt.
På många skolor beskrivs ett väl organiserat elevhälsoteam med bättre mötesstrukturer och ärendegångar som följs. Dock upplever en del skolor fortfarande
svårigheter att organisera arbete i teamet då de delar team med andra skolor. Vidare
beskrivs återigen en svårighet att styra in elevhälsoarbetet mot ett mer förebyggande
och främjande arbete då tid ofta tas till individuella ärenden. Rektorerna är positiva
till den förstärkta elevhälsan och kan redan nu se fördelar och positiva effekter samt
utveckling över tid mot ett förebyggande och främjande arbete.
Flera skolor beskriver ett arbete mot diskriminering och kränkande behandling. En
del följer planen mot diskriminering och kränkande behandling i ett systematiskt
utvärderingsarbete och beskriver mätbara positiva resultat. Trygghetsteam och
trygghetsvandringar förekommer på flera skolor och vissa beskriver även hur
arbetet sker med till exempel trygghetsenkäter följt av analyser. Andra skolor
nämner även schemaläggning och rastvärdar som en del i att öka tryggheten.
Gymnasiet beskriver arbetet som utgår från Helene Jenvéns forskning som en
framgångsfaktor som ska utvecklas och förankras ytterligare.
Det finns en medvetenhet om kravet på utredning av särskilt stöd och efterföljande
åtgärdsprogram. Skolorna nämner bland annat resursgrupp, anpassad studiegång,
elevassistent, enskild undervisning som exempel på särskilt stöd. En del beskriver
även när och hur arbetet följs upp.

Sida: 33 (135)

4.9.5. Barn- och elevhälsan

Med begreppet barnhälsan avses de specialpedagoger som arbetar i förskolans
verksamheter. Med elevhälsan avses den elevhälsopersonal som regleras i skollagen,
det vill säga skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator samt personal med
specialpedagogisk kompetens. I avdelning barn- och elevhälsa ingår också en
skollogoped, vars verksamhetsområde innefattar såväl medicinska som psykologiska
och pedagogiska delar. Vidare ingår Öppna förskolan Pärlan. Barnhälsan och
elevhälsan är gemensamt organiserat i barn- och elevhälsan.
Barn- och elevhälsan som avdelning har under läsåret 2018/2019 haft fokus på att
främja närvaro, på förebyggande och främjande arbete samt systematiskt
kvalitetsarbete.
Barn- och elevhälsans uppdrag och övergripande struktur är fastställd i barn- och
elevhälsoplanen för sektor utbildning. Arbetet med att kartlägga och processbeskriva barn- och elevhälsans inre arbete har fortsatt under läsåret och har utgått
från styrdokument, samt nämnd- och verksamhetsmål.
Det systematiska kvalitetsarbetet är integrerat i barn- och elevhälsans arbete. Alla
yrkesgrupper inom barn- och elevhälsan har yrkesspecifika kvalitetsverktyg.
Dokument, ärendegångar och rutiner har omarbetats och uppdaterats inom barnoch elevhälsans verksamhetsområde. Utmaningen framåt blir att hålla i dessa planer
så att de inte bara blir ”hyllvärmare”. Inom barn- och elevhälsan finns en vilja till att
se på de egna strukturerna och arbetssätten för att utveckla och hitta nya bättre
vägar till tidiga insatser och tillgängliga lärmiljöer för alla barn/elever. Att inte ”göra
mer av samma” utan att tänka i nya banor har varit prioriterat och har genomsyrat
arbetet inom barn- och elevhälsan. Många nya idéer har kommit fram, nya arbetssätt har utarbetats och genomförts på enheterna. Väsentligt och prioriterat är att
hålla i det arbete som påbörjats med arbetssätt och strukturer, samt att fortsätta
inrikta insatserna på grupp- och individnivå med fokus på förebyggande och
främjande åtgärder. Barn- och elevhälsan har fokuserat på att visa på alternativa
åtgärder när en situation uppstår och att inte falla in i ett åtgärdande arbete med
fokus på snabba lösningar utan att istället se helheten och bygga långsiktiga och
hållbara arbetssätt. Barn- och elevhälsans ledningsgrupp har, som tidigare år,
gemensamt analyserat respektive yrkesgrupps kvalitetsverktyg. Barn- och elevhälsan
har för första gången haft en grupp som granskat rektorernas och förskolechefernas
kvalitetsuppföljningar inom området barnhälsa och elevhälsa.
Ett av målen under läsåret har varit att få till bra mötesstrukturer på skolorna, då
mycket av arbetstiden går åt till möten. Barn- och elevhälsan har arbetat aktivt med
frågor som hur det kallas till möten, information om vad som ska tas upp, vilka
som ska vara med, vad varje mötesdeltagare förväntas vara förberedd på, att ha en
genomarbetad, väl förberedd och relevant dagordning samt att hålla mötestider.
Utfallet av detta arbete ses som lyckat då möten inte längre beskrivs som ett hinder
i arbetet.
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Arbetet som utgår från Medborgarresurs Lotsen har fortgått under läsåret, bland
annat genom ett omtag i grunduppdraget kring Lotsen, då många medarbetare är
nya sedan starten för snart fem år sedan. En satsning på gemensam kompetensutveckling är väsentlig för fortsatt samsyn, delaktighet och kommunikation samt
förståelse för varandras olika och gemensamma uppdrag, men här har resurserna
inte räckt till.
En framgångsfaktor i samverkan är konsultationsteamet, en tvärprofessionell
samverkan med fokus på kommunens samlade resurser. Genom konsultationsteamet används den samlade kompetensen som ett viktigt nav i formandet av
hemmaplanslösningar. Representationen i teamet, chefer på enhets- och
avdelningsnivå inom områden som rör barn/unga, möjliggör korta vägar till
reflektion, tips, råd och stöd. Flera komplicerade frågeställningar har resulterat i
konkreta och fungerande hemmaplanslösningar, i egen regi, genom konsultationsteamet. Konsultationsteamet har över tid kommit att utgöra en viktig plattform för
råd och stöd i komplicerade barn och elevärenden. Professionerna som vänder sig
till teamet har kunnat hitta konkreta vägar till stöd för enskilda barn och elever. Det
handlar om allt från guidning i regelverk, rutiner och kontaktuppgifter till förslag på
åtgärder som gör att den unge får en bättre förutsättning till en fungerande vardag
och risken för att den unge faller mellan stolar minskas. Samverkan och samarbete i
konsultationsteamet ger inte bara effekter i enskilda ärenden utan ger också de olika
verksamheterna insyn i, kunskap om och förståelse för varandras uppdrag och
befogenheter. Konsultationsteamet ska ses som ett konkret exempel på vad
samverkan barn och unga inom Lotsens verksamheter resulterat i. En rapport av
Lotsens arbete kommer att presenteras under hösten (”Medborgarresurs Lotsen –
uppföljning 2019”).
Samverkan med aktörer utanför kommunen har fortlöpt som tidigare, men något
egentligt utvecklingsarbete har inte bedrivits då detta uppdrag legat på projekt
”Nära Vård Barn och Unga MTG” och resultat av detta arbete inväntats.
4.9.6. Elevhälsoarbete resultat och analys

Samtliga rektorer uttrycker att den förstärkta elevhälsan har inneburit en positiv
utveckling i det förebyggande och främjande arbetet. Av utvärderingen är det svårt
att utläsa hur pedagogerna konkret har arbetat med elevhälsa i klassrummet. Det
kan bero på omedvetenhet kring vad elevhälsa innebär och hur den utförs. Arbetet
mot diskriminering och kränkande behandling utförs i enlighet med de lokala
planerna mot diskriminering men det saknas i uppföljningen beskrivningar av hur
arbetet bedrivs och vilka resultat som kan uppnåtts.
Kvalitetsuppföljningarna visar en samstämmighet bland rektorer kring de styrkor
som finns i arbetet med elevhälsa på enheterna. Att skolans uppdrag utgår från att
se och förstå alla elever är väl känt och integrerat på enheterna och de flesta
pedagoger. Den struktur för elevhälsans arbete som lagts under de senaste åren är
känd, men det finns behov av att ytterligare hålla fast vid och förtydliga den. Nästan
alla enheter har arbetat utifrån respektive enhets lokala elevhälsoplan, och när
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denna varit känd och förankrad hos all personal, har den upplevts som en
framgångsfaktor i elevhälsoarbetet. Där planen inte varit förankrad fullt ut beskrivs
detta som en brist och ett utvecklingsområde. Rektorerna och elevhälsans personal
ser att implementeringsarbetet behöver fortsätta.
Inom barn- och elevhälsan finns god kunskap kring arbetssätt och rutiner och alla
är väl förtrogna med ledstängerna. De förebyggande och främjande insatserna har
sammanställts i årshjul för de olika professionerna. Det gäller såväl insatser i klass
som elevhälsans centrala funktioners närvaro på EHT. Här återstår att koppla på
högstadiets och gymnasiets årshjul, så att det blir samlat på ett ställe och blir en röd
tråd i de insatser som görs.
Lokala elevhälsoplaner finns och beskrivs som ett gott stöd i verksamheterna.
Lokala barnhälsoplaner är inte utarbetat på lokal nivå, specialpedagogerna ser det
som ett verktyg som skulle underlätta struktur och förståelse, men förskolans
ledningsgrupp har inte riktigt landat i behovet av detta.
Barn- och elevhälsans ledningsgrupp har, som tidigare år, gemensamt analyserat
respektive yrkesgrupps kvalitetsverktyg. Barn- och elevhälsan har för första gången
haft en grupp som granskat rektorernas och förskolechefernas kvalitetsuppföljningar inom området barnhälsa och elevhälsa. Detta sammantaget ger en
förbättrad möjlighet till väl underbyggda analyser inom områdena barn- och
elevhälsan, barnhälsa och elevhälsa. Barn- och elevhälsan har under året arbetat
aktivt och fokuserat med det systematiska kvalitetsarbetet, att se och förstå alla
elever samt att få en samsyn i arbetet med barn- och elevhälsa. Kvalitetsutvärderingarna visar på att det systematiska kvalitetsarbetet underlättat arbetet mot
de uppställda målen och att man nu på ett tydligare sätt analyserar och reviderar
arbetssätt och rutiner.
4.9.6.1 Kompetensförsörjning

Elevhälsoarbete som bedrivs av alla som jobbar i skolans verksamheter, varje dag,
ska präglas av professionalitet, kompetens, likvärdighet och samsyn. Kompetensförsörjningen får ses som en avgörande faktor för att fortsätta hålla i ett gott
elevhälsoarbete. Professioner inom elevhälsans område är, och kommer även
framåt att vara, en bristvara och kloka strategier behöver utarbetas från huvudmannens sida för att intressera kompetenta personer med adekvat utbildning till att
börja arbeta i Mariestads kommun, men också till att vilja stanna kvar och fortsätta
arbeta i Mariestads kommun. Kompetensutveckling och goda arbetsförhållanden är
sannolikt det som kommer att utgöra det främsta konkurrensmedlet arbetsgivare
emellan framöver och där är det angeläget att huvudmannen är väl förberedd och
gör kloka prioriteringar.
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4.9.6.2 Styrkor







Förstärkt elevhälsa (snabbare ärendehantering, synlig elevhälsa).
De lokala elevhälsoplanerna.
Utvecklat arbete kring närvaro.
Ökat fokus på att observera, stötta och handleda i klassrum och på
gruppnivå.
Ökad samsyn genom bland annat kompetensutveckling.

4.9.6.3 Utvecklingsområden









Förankra och implementera den lokala elevhälsoplanen hos personal och
göra planen mer levande i det dagliga arbetet.
Börja använda frånvarotrappan systematiskt.
Observationer kopplat till hälsosamtal behöver bli mer systematiskt
analyserat, presenterat för pedagoger.
Utveckla dokumentation.
Anpassa lärmiljöerna.
Utvärderingar generellt behöver göras mer strukturerat och systematiskt.
Hitta strateger för att bibehålla kompetent personal och utgöra en attraktiv
arbetsgivare.
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4.10 Skolledning
4.10.1 Kompetensutveckling

Förskoleverksamheten har en övergripande kompetensutvecklingsplan för samtliga
pedagoger. Kompetensutvecklingsplanen tas fram utifrån synliggjorda mål i
kvalitetsarbetet. Kompetensutveckling sker både genom insatser i hela kommunen
men även genom identifierade utvecklingsområden på enheterna. Digitalisering har
varit ett fokusområde. Alla medarbetare har fått fortbildning utifrån användandet av
pedagogiska verktyg i undervisningen av Erika Kyrk Seger. Fokus har också varit på
digitala verktyg som stöd i dokumentations- och kvalitetsarbetet. All personal har
tillgång till ett digitalt hjälpmedel i form av iPad eller dator. Den ökade tillgången till
digitala verktyg har ökat pedagogernas möjlighet till ökad kompetens.
Den 1 juli 2018 fick förskolan en reviderad läroplan, Lpfö 18. Under läsåret har all
personal fått möjlighet att fördjupa sig i de nya skrivningarna i läroplanen. Arbetet
kommer fortsätta under nästa läsår. Kvalitetsutvärderingar och forskning framhåller
vikten av använda TAKK som alternativ kommunikationsform. Under läsåret har
de pedagoger som inte tidigare haft kunskaper inom TAKK fått denna kompetensutveckling. Ca 100 pedagoger har utbildats av förskolans specialpedagoger. All
tillsvidare anställd personal inom förskolan har nu grundläggande kunskaper inom
TAKK.
Bo Heljskov har under många år forskat kring lågaffektivt bemötande. Arbetssättet
har använts under många år på förskolorna. För att sprida kunskap, men också
fördjupa arbetet föreläste personal från BUP om vad arbetssättet innebär och hur
personalen kan arbeta med det på förskolorna. Arbetet har fortsatt ute på
enheterna. Några enheter har även genomfört skolverkets satsning på Läslyftet. Det
har varit en omfattande satsning och effekter av den ökade kunskapen inom
området syns i verksamheten och några förskolor fortsätter även under nästa läsår.
En gemensam kompetensutvecklingsplan för grundskolan togs fram och beslutades
under läsåret 2017/2018. Grundskolans ledningsgrupp har under läsåret fortsatt
utveckla arbetet med den övergripande kompetensutvecklingsplanen. Syftet med
kompetensutvecklingsplanen är att främja arbetet att nå en likvärdig utbildning för
barn/elever. Planen är långsiktig och bygger på kompetensutvecklingsinsatser under
en treårs period. Den består av två fokusområden: att utveckla området förhållningssätt och bemötande och fördjupad kunskap om elever med neuropsykologiska
funktionsnedsättningar, och att utveckla digitalisering inom grundskolan,
säkerställa system och utveckla undervisningen. Under läsåret har föreläsningar och
workshops genomförts inom digitalisering, Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM) har deltagit i arbetet och olika aktörer inom de digitala systemen har
genomfört utbildningar. Förstelärarna har på uppdrag av grundskolans ledningsgrupp genomfört nätverk för kollegialt lärande.
Vadsbogymnasiet och vuxenutbildningen samarbetar alltmer gällande
kompetensutveckling, då verksamheterna delar på lokaler och personal. Under
läsåret har fokus legat på trygghet och studiero samt främjande av närvaro.
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Arbetet har legat på studiedagar och stått på samtliga agendor under läsåret.
Kompetensutvecklingen har genomförts i form av föreläsningar, diskussioner och
workshops. Ofta i tvärgrupper och resultatet har varit en högre samsyn och därmed
också en högre likvärdighet.
Vuxenutbildningen har inom Skaraborgssamverkan arbetat med nätverksträffar och
erfarenhetsutbyte varvat med föreläsningar. Ett av områdena för träffarna har varit
digitalisering.
Barn- och elevhälsan har under läsåret gemensamt haft kompetensutveckling kring
att omvandla teoretisk kunskap om förebyggande och främjande arbete till hur man
konkret omsätter detta i praktiken, kring att förebygga psykisk ohälsa samt,
tillsammans med IFO, en dag kring mål och uppdrag för Lotsen.
I och med att barn- och elevhälsans uppdrag är såväl pedagogiskt, socialt,
psykologiskt som medicinskt har kompetensutveckling inom de olika specifika
områdena varit nödvändig och varit uppdelad mellan professionerna, ibland har den
getts en enskild medarbetare, ibland till fler. Kompetensutveckling har skett inom
områdena pedagogisk handledning, genom att man har tränat på handledning
tillsammans och flera yrkesgrupper har haft gemensamma läs- och bokcirklar inom
aktuella områden. Två specialpedagoger har gått LOGOS, ett databaserat test för
noggrann kartläggning av läs- och skrivförmåga. Vidare har kompetensutveckling
skett inom områdena extra anpassningar, lekens betydelse i förskolan, sociala
mediers betydelse och påverkan, ungas perspektiv på psykisk ohälsa, diabetes,
barnfetma, arbetsmiljöanpassningar vid olika funktionsnedsättningar ex syn, hörsel,
psykologisk fallkonsultation samt uppdatering om reviderade WISC-tester
(begåvningstest för bedömning av barns och ungdomars kognitiva förmågor). Två
skolsköterskor har deltagit på skolsköterskekongressen, det finansierades genom
medel från att skolsköterskorna tagit emot distriktssköterskestudenter. Förskolepedagog vid Öppna förskolan har deltagit på familjecentralskonferens tillsammans
med samverkanspartners i familjecentralen, en konferens som finansierades med
fondmedel.
Barn- och elevhälsan har tillsammans med rektorerna haft gemensamma
utvecklingsdagar, med fokus på närvaro, övergångar, lokala elevhälsoplaner och
konkret främjande och förebyggande arbete i skolan.
4.10.2 Förskolechefens/rektorns ansvar

I läroplan för förskolan (Lpfö98/reviderad 2011) regleras förskolechefens ansvar i
kapitel 2.7. Som pedagogisk ledare och chef för förskollärarna och övrig personal i
förskolan, har förskolechef det övergripande ansvaret för att verksamheten som
helhet inriktas mot de nationella målen. Förskolechefen ansvarar för verksamhetens
resultat och organisation. Det finns åtta förskolechefer samt en 50 % biträdande
förskolechef. Förskolechefen och biträdande förskolechef ingår i förskolans
ledningsgrupp som leds av chef för förskola och pedagogisk omsorg.
Ledningsgruppen genomför kontinuerligt gemensamma mötesdagar för att skapa
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samsyn och förankring kring det systematiska kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är
att skapa en förskola, ett arbetslag, för att ge varje barn en likvärdig utbildning i
förskolan. Centralt finns stödfunktioner till förskolechefen såsom specialpedagoger,
vaktmästare, övergripande administration för förskoleverksamheten, personalenhet,
ekonom och bemanningsenhet.
I läroplan för grundskolan (Lgr11/reviderad 2018) regleras rektors ansvar i kapitel
2.8. Som pedagogisk ledare och chef för lärare och övrig personal i grundskolan,
har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot
de nationella målen. Rektor ansvarar för enhetens resultat och inre organisation.
Rektor och biträdande rektor ingår i grundskolans ledningsgrupp som leds av
grundskolechef. Samordnaren för nyanlända ingår i ledningsgruppen när specifika
strategiska frågor diskuteras utifrån arbetet med nyanlända. Ledningsgruppen för
grundskolan genomför kontinuerligt gemensamma mötesdagar för att skapa samsyn
och förankring kring det systematiska kvalitetsarbetet för att nå en likvärdig
utbildning och samsyn för grundskolans uppdrag. Centralt finns stödfunktioner till
rektor, övergripande skoladministratörer för grundskolan, personalenhet och
ekonom.
I läroplan för gymnasiet (Gy 11) regleras rektorns ansvar i kapitel 2.6. I läroplan för
vuxenutbildning (2012) regleras rektorns ansvar i kapitel 2.4. Innehållet i dessa är i
stort sett detsamma. Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet
ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp,
utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen.
Vid Vadsbogymnasiet och Vuxenutbildning Mariestad finns en gemensam rektor,
tre programrektorer, som vardera har ett tydligt ansvar för gymnasieprogrammen,
en rektor för gymnasiesärskolan samt en biträdande rektor med ansvar för
Vuxenutbildningen. Rektor, programrektorer, biträdande rektor och en ekonom
utgör en gemensam ledningsgrupp som leds av rektor tillika avdelningschef för
gymnasieskola och vuxenutbildning. Ledningsgruppen genomför varje vecka
ledningsmöten för att samordna verksamhetens arbete och förankra det
systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten.
4.10.3 Rektorsutbildning

Enligt 2 kap. 12 § skollagen är varje huvudman skyldig att se till att rektorerna går
en särskild befattningsutbildning eller en utbildning som kan jämställas med denna.
Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att rektorn har tillträtt sin
anställning och vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen. Den statliga
rektorsutbildningen är en befattningsutbildning för att rektor ska få en möjlighet att
utveckla sin kompetens och förståelse för uppdraget. För prioritering av platser
inom den statliga rektorsutbildningen finns av utbildningschefen beslutade regler.
Rektorer deltar på den statliga rektorsutbildningen efter att de har tillträtt sin tjänst
under förutsättning att de inte har genomgått befattningsutbildningen sedan
tidigare.
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Nyckeltal/Rektorsutbildning
(RU)
Antal förskolechefer (förskola)
Antal rektorer (grundskola)
Antal rektorer/programrektorer/
biträdande rektorer
(gymnasieskola/vuxenutbildning)
Totalt:

Har
genomfört
RU
5
6
3

Genomför
RU

Totalt
antal

3
3
1

Ska
starta
RU
0
2
-

14

7

2

23

8
11
4

Resultatet av nyckeltalen för deltagande i rektorsutbildningen visar att mer än
hälften av skolledarna har genomfört utbildningen och att de som ännu inte är helt
klara genomför utbildningen eller väntar på sin tur. De nyanställda rektorerna
anmäls till utbildning med start i augusti eller i januari kommande år. Eftersom det
är svårt att rekrytera skolledare minskar chansen att lyckas rekrytera skolledare som
redan har gått utbildningen. Utbildningen motsvarar i omfattning cirka 20 % av en
heltidstjänst och bedrivs på universitetsnivå.
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5. Resultat och analys per
verksamhetsområde
5.1

Förskola

Förskoleverksamheten består av 18 förskolor som är indelade i åtta förskoleområden som leds av åtta förskolechefer samt en halvtids biträdande förskolechef.
Under läsåret har Kompassens förskola under våren utökas med två avdelningar då
behovet av förskoleplatser varit stort. Omsorg på obekväm tid, kvällsomsorg,
återstartades i augusti på Hertig Karls förskola. Där finns möjlighet att erbjuda 20
platser. Nämnden tog i maj beslut om att fortsätta verksamheten i samma
omfattning som tidigare, kl. 18.30-22.30 helgfria vardagar.
Projekteringen av nya förskolor fortsatte under året. Beslut togs om att avvakta
med byggandet av Sjölyckans förskola p.g.a. att inflyttning inte skett så snabbt som
prognosticerat och därmed mindre efterfrågan på platser än planerat. Arbetet med
projektering av Kronoparkens förskola fortgår och byggnaden beräknas vara klar i
början av 2021. Den kommer då möta det ökade behovet av platser på västra delen
av staden och därmed kan paviljongerna vid Kompassens förskola avvecklas.
Under året har arbetet med digitalisering av förskolan fortsatt. Ny app för tidsrapportering lanserades under våren. Stort fokus under året har varit att implementera Pluttra, en digital lärplattform för förskolan som kan stötta samarbetet mellan
förskolan och hemmen, samt stödja arbetet med den pedagogiska dokumentationen
i förskolan. Förskolans ledningsgrupp har styrt implementeringsarbetet genom två
Pluttraadministratörer som utbildat användarstödjare på alla förskolor. I maj 2019
beslutade dock Pluttra att lägga ner sin verksamhet och det fortsatta arbetet
kommer istället att ske genom Unikum.
Ledningsgruppens kvalitetsarbete har under året fokuserat på att formulera och få
till ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete utifrån en helhetsidé. Att på ett mer
tydligt sätt synliggöra vad som är kvalitet i förskolan. Detta är en del i arbetet med
att skapa en likvärdig förskola. Under året har ledningsgruppen haft regelbunden
handledning via skype av Martina Lundström utifrån hennes nya bok ”Den synliga
förskolan”. Arbetet kommer fortsätta under nästa läsår.
Under 2017/2018 skapades en fokusgrupp som skulle arbeta men arbetsmiljön i
förskolan. Gruppen har bestått av representanter från alla förskolor samt
representanter från förskolans ledningsgrupp. Arbetet under läsåret har fokuserat
på barngruppernas storlek.
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5.1.1
5.1.1.1

Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever”
Resultat och analys

Kvalitetsuppföljningarna visar att alla förskolor har arbetat med begreppet ”se och
förstå alla barn”. En samstämmighet råder i förskolechefsgruppen runt specialpedagogernas betydelse för ett gemensamt förhållningssätt kring alla barn. Det nära
samarbetet mellan specialpedagog, förskolechef, förskolepersonal är avgörande i
arbetet med att se och förstå alla barn. Specialpedagogerna har fortsatt erbjudit
pedagogerna främjande samtal vid behov, där alla pedagoger deltar och olika
frågeställningar tas upp för att öka samsynen i arbetslagen runt att ”barnet är inte
utan blir i ett sammanhang”. Pedagogerna har fått handledning utifrån profession,
organisation och arbetssätt. I år har fokus legat på införandet av barnhälsoteam,
BHT, och utbildning i TAKK och kartläggningsmaterial.
I utvärderingen framkommer att införandet av en tydlig ärendegång (spindeln) och
barnhälsoteam(BHT) varit av stor vikt i arbetet med att ”se och förstå alla barn”.
Det har skapats en systematik i barnhälsoarbetet genom fasta och återkommande
tider över året. Detta har gett förskolecheferna en ökad trygghet och kontroll över
att de insatser som initierats har följts upp samt att det finns en framåtsyftande plan
kring vad som behöver ske för att barnet ska nå så långt som möjligt utifrån sina
behov och förutsättningar. De pedagoger som har deltagit vid BHT uttrycker att de
fått god hjälp och vägledning i hur de ska fortsätta utveckla arbetssätt, metoder och
förhållningssätt. Det har varit ett framgångsrikt forum för att synliggöra vad
pedagogerna sett, vilka hinder de stött på, hur de har arbetat för att komma vidare.
I utvärdering kring införandet av BHT har endast 4 % av alla pedagoger svarat att
detta inte bidragit till att skapa en systematisk arbetsgång i barnhälsoarbetet.
Analysen av detta visar att de flesta har kommit i kontakt med BHT och ser
därigenom nyttan med arbetsformen. Detta är ett bra resultat utifrån hur kort tid,
endast ett läsår, som arbetsgången har använts.
Under året har den centrala barn och elevhälsoplanen presenterats på alla enheter
och det lokala arbetet har utformats utifrån den lokala strukturen på BHT. Under
kommande läsår kommer ledningsgruppen ihop med specialpedagogerna i
förskolan diskutera hur en lokal barnhälsoplan kan stötta barnhälsoarbetet på
enheterna.
Under året har större delen av pedagogerna fått utbildning av specialpedagog kring
ett kartläggningsmaterial. Det nya kartläggningsmaterialet har hjälpt till att lägga
fokus på verksamhet och organisation istället för det enskilda barnet. Användandet
av kartläggningsmaterialet är fortsatt ett utvecklingsområde under nästa år för att
alla pedagoger ska känna sig trygga i att använda det.
För att synliggöra vilka insatser i arbetet att se och förstå alla barn har specialpedagogerna delat in insatserna utifrån en ”triangel” med främja, förebygga och
åtgärda.
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Allt för att skapa en förståelse för att ju större basen är, det främjande arbetet, ju
färre insatser krävs i det åtgärdande arbetet.
En målsättning under året har varit att varje pedagog ska ha kompetens i TAKK,
”tecken som kompletterande och alternativ kommunikation”. TAKK ska vara en
levande kommunikationsform i alla Mariestads förskolor som ett led i att se och
förstå alla barn. Under året har ytterligare drygt 100 pedagoger genomgått
utbildningen vilket innebär att alla nu har fått kompetensutveckling i TAKK. I
utvärderingen framkommer det dock att endast 25 % av pedagogerna anser att
TAKK är en levande kommunikationsform i sitt arbetslag. Förståelsen har ökat för
att använda TAKK för alla barn, inte bara för de barn som anses ha behov,
exempelvis barn med språkstörning eller annat modersmål. Ett utvecklingsområde
är dock att höja andelen arbetslag där TAKK är en levande kommunikationsform
eftersom alla barn blir stöttade och gynnade av det i sin språkutveckling.
En annan viktig aspekt som lyfts i arbetet att se och förstå alla barn är att dela upp
barnen i mindre grupper under dagen. Detta arbetssätt underlättar för pedagogerna
att se alla barn i verksamheten. När barnen är indelade i mindre grupper är det
lättare för pedagogerna att vara närvarande, att kunna fånga upp barnens tankar och
intressen samt utmana deras lärande. En avgörande faktor är engagerade pedagoger
som bygger relationer med barn och vårdnadshavare.
En avgörande faktor i arbetet att se och förstå alla barn är förskolans ledningsgrupp. Genom samtal, diskussioner och kollegialt lärandet skapas förutsättningar
och för en likvärdig förskola.
I analysen lyfter förskolecheferna att det fortfarande föreligger ett behov av att
utveckla och förankra arbetet med övergångar mellan skolformer. Den rutin som
finns för ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer” måsta vara
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uppdaterad med datum som gäller både för förskolan och skolan, och följas av alla
inblandade för att detta arbete ska kunna planeras och genomföras på ett bra sätt.
5.1.1.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:



5.1.1.3

Införandet av BHT och kartläggningsmaterial.
Ett nära samarbete med specialpedagogerna.
Arbetssätt; att dela barngruppen i mindre grupper under dagen.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



5.1.2
5.1.2.1

TAKK som en levande kommunikationsform.
Definiera begreppen i ”triangeln”. Främjande, förebyggande och åtgärdande
insatser i ledningsgruppen och ute på enheterna.
BHT fortsatt fördjupningsarbete, barnhälsoplan.
Hög måluppfyllelse
Resultat och analys

Nyckeltal förskola/Hög måluppfyllelse
Jag upplever att förskolan ger förutsättningar för mitt
barn att utveckla sitt språk och sin
kommunikationsförmåga
(Vårdnadshavare, svar i %, källa: egen enkät)
Jag upplever att förskolan ger förutsättningar för
mitt barn att utveckla sin matematiska förmåga
(Vårdnadshavare, svar i %, källa: egen enkät)
Jag upplever att förskolan ger förutsättningar för
mitt barn att utveckla sitt intresse för
naturvetenskap och teknik
(Vårdnadshavare, svar i %, källa: egen enkät)
Antal klagomål på utbildningen
Andel förskollärare (årsarbetare) i förskolan med
pedagogisk högskoleexamen (Källa: Kolada, N11023)
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
(Källa: Kolada, N11008)

16/17
96

17/18
97

18/19
97

93

93

95

95

95

96

4
61,0

2
61,0

5
62

143 394

144 449

148 276

Förskolan visar ett högt resultat i enkäten av hur vårdnadshavares upplever att
förskolan ger barnen möjligheter att utvecklas inom språk, matematik, teknik och
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naturvetenskap. Sett över tid visar resultaten en positiv trend inom dessa områden.
Analysen är att detta är ett resultat av gjorda satsningar inom dessa områden.
Två av försteförskollärarna slutade sina uppdrag inför det här läsåret. Den tredje
har fortsatt sitt uppdrag på samma förskola t.o.m. januari 2019. Det har varit
framgångsrikt för den specifika förskolan under dessa två år med försteförskollärare
genom att reflektion, lärmiljöer och förhållningssätt har utvecklats, men samtidigt är
kunskapen och arbetssättet inte befäst hos alla medarbetare vid enheten.
Förskolechefernas analyser i kvalitetsuppföljningarna visar att pedagogerna arbetat
medvetet med att synliggöra barns lärande genom pedagogisk dokumentation i
form av loggbok, processdagbok och projektdagbok. Vårens arbete med att
implementera lärplattformen Pluttra och organisationen kring det i form av stödjare
har varit en framgång. Däremot har reflektionen kring dokumentation fortsatt som
förut (reflektion i Pluttra var inget krav). Efter utbildningen har dokumenterande i
Pluttra varit avhängigt den enskilde pedagogens intresse. Å andra sidan kan dettta
också bero på att enheterna fortsatt sitt arbete i processdagbok etc. för att göra klart
läsåret i dem. Det finns en vilja hos pedagogerna att lära och utveckla sin verksamhet. Syftet med pedagogisk dokumentation är bl.a. att synliggöra barns lärande
för vårdnadshavare samt ett underlag till att fördjupa reflektionerna kring barns
lärande och det systematiska kvalitetsarbetet. En framgångsfaktor är att skapa en
tydlig organisation runt den pedagogiska dokumentationen som ger möjlighet till
reflektion. Pedagoger och förskolechefer lyfter att pedagogistan eller pedagogisk
handledare är ett stort stöd i det arbetet. Någon form av pedagogisk handledare
behöver finnas som stöd till förskolechef och arbetslag på alla enheter.
Pedagogistor utbildas inte längre och förskolecheferna behöver därför se över sin
organisation tillsammans och hitta lämpliga pedagogiska handledare som kan ta
detta uppdrag.
De flesta enheter ser vinsten med att dela upp barnen i mindre grupper under
dagen. Detta arbetssätt gör att pedagogerna kan vara mer närvarande och skapa
nära relationer i den lilla gruppen. Det är viktigt att detta arbetssätt kan bibehållas
även när någon ur personalen är borta på grund av t.ex. planeringstid eller sjukdom.
De kan fånga upp barnens intressen och tankar och utveckla dessa i olika projekt.
Förra läsåret signalerade pedagogerna en upplevelse av stora barngrupper som
skapade stress. En fokusgrupp kring arbetsmiljö skapades och har vid flera tillfällen
träffats och diskuterat åtgärder kring den upplevda stressen. Framgångsfaktorer har
varit samsyn i ledningsgruppen samt att pedagogerna har varit delaktiga i arbetet.
Nu är fokus inte längre på barngruppernas storlek eller på hög stressnivå utan
istället på att skapa en organisation som håller över tid.
Förskolan har under året satsat på att intensifiera arbetet med främjande och
förebyggande insatser genom BHT där förskolechef, specialpedagog och pedagog
deltar. I BHT har fokus legat på utbildning och metodutveckling. Satsningarna har
gett goda resultat. Hos nästan alla enheter har ett nytt kartläggningsmaterial
introducerats vilket kommer att underlätta arbetet. I uppföljningarna redovisas
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tecken på förändringar i pedagogernas förhållnings- och arbetssätt. Handledning
och metodutveckling ger effekt i hela barngruppen. Språkutvecklingsplanen som
blev klar under förra läsåret har implementeras på några förskolor. Det har gjorts
en satsning på att utbilda alla pedagoger inom TAKK. Det används ännu inte helt
frekvent. Några förskolor har lagt upp en plan med att introducera några tecken i
taget. Några förskolor har under läsåret arbetat med läslyftet i förskolan.
För att kvalitetssäkra en likvärdig utbildning behövs att förskolans ledningsgrupp
har en samsyn kring vad hög kvalité i förskolan är vilket även genererar en hög
kompetens på förskolorna. Förskolorna har en gemensam kompetensutvecklingsplan som vilar på vetenskaplig grund. Kompetensutvecklingsplanen gäller för all
anställd personal i förskolan samt för dagbarnvårdarna. Ingen i förskolan kan välja
bort kompetensutveckling. Detta möjliggör ett gemensamt yrkesspråk och gemensamma erfarenheter att bepröva i verksamheten. Övrig kompetensutveckling på
enhets- och individnivå styr förskolechef utifrån inventerat behov. Det är viktigt att
förskolecheferna tar hand om kompetensutvecklingen ute på enheterna. Att
kompetensutvecklingen kommer i ett sammanhang utifrån ett identifierat behov.
Rekryteringsläget när det gäller att kunna anställa utbildade förskollärare är fortsatt
ansträngt och något som alla verksamheter har behov att arbeta med.
Det fanns ett behov av ett gemensamt digitalt dokumentationsverktyg. Detta köptes
in och Pluttra implementerades under våren 2019. Företaget valde dock att lägga
ner Pluttra och verktyget ersätts av Unikum. Pedagogernas dokumenterande i
verktyget tappade fart i och med beskedet om att byta plattform. Lärplattformen är
ett sätt att samla dokumentation men möjliggör också kommunikation med
vårdnadshavarna. Idag arbetar flera förskolor med Instagram som informationskanal till vårdnadshavare och personer utanför organisationen med gott resultat.
Digital vana underlättar arbetet i lärplattformen.
Förskolorna använder sig av det digitala närvarosystemet ”Planering förskola”.
Utveckling av förskolans digitala kompetens behöver fortsätta. Det finns ett fortsatt
stort behov av kunskap inom området hur digitala verktyg kan användas i den
pedagogiska miljön. Erika Kyrk Seger kom till Mariestad med föreläsningen ”den
digitala världen med barnen i fokus” under hösten 2018. Det var en inspirerande
föreläsning men ännu syns inte några betydande spår av den i verksamheterna.
Tillgången till digitala verktyg är god inom förskolan men kan utvecklas vidare. Det
gemensamma beslutet i förskolans ledningsgrupp att alla pedagoger ska ha en iPad
och att varje avdelning ska ha en projektor har varit en framgångsfaktor och en
förutsättning för att kunna arbeta digitalt.
Förskolan fick en reviderad läroplan som gäller from 1 juli 2019 Lpfö 18. Under
året har implementeringsarbetet påbörjats vid alla förskolor. Kompetensutvecklingsdagen i mars var en gemensam dag med läroplanen i fokus. Personalen
träffades i smågrupper och började gemensamt utforska den nya läroplanen. Fokus
låg på utbildning och undervisning.
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Närvarotrappan har implementerats som verktyg på alla enheter. Rutinen att
kontakta hemmet vid oanmäld frånvaro fungerar bra. Frågetecken kvarstår kring
hantering av dokumentation vid frånvaro från förskolan.
5.1.2.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:






5.1.2.3

Samsyn i ledningsgrupp kring god kvalitet i förskolan.
Arbetssätt exempelvis dela barngruppen i mindre grupper under dagen,
närvarande pedagoger, projekt utifrån barnens intresse, samsyn runt barns
lärande, gemensam dokumentation på enheterna kring utveckling och
lärande.
Pedagogisk handledning som gynnar det kollegiala lärandet.
Systematiskt kvalitetsarbete; processdagbok, pedagogisk dokumentation och
reflektion.
Specialpedagogernas fokus på främjande och förebyggande arbete. BHT
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:







5.1.3
5.1.3.1

Kompetenshöjande insatser kring digitala verktyg. Att ge barnen möjlighet
att använda digitala verktyg på ett utvidgat sätt som stimulerar utveckling
och lärande. Ge barnen adekvat digital kompetens
Säkerställa att kompetensutvecklingsinsatserna används i verksamheten.
Begreppet undervisning, förskollärarens uppdrag/arbetslagets uppdrag
behöver lyftas och diskuteras.
SKA arbetet i Unikum
Organisation för reflektion - pedagogiska handledare.
Likvärdig förskola.
Kompetensförsörjning.
Den pedagogiska måltiden
Resultat och analys

Nyckeltal förskola/ Den pedagogiska måltiden
Jag är nöjd med den kost som serveras mitt barn
(Vårdnadshavare förskola, svar i %, källa: egen enkät)

16/17
96

17/18
94

18/19
96

Vårdnadshavarna är nöjda med den kost som serveras vid förskolorna. Flera av
förskolorna har haft med kostpersonal på föräldramötet under året. De har
informerat vårdnadshavare om hur arbetet med råvaror och tillagning går till på
förskolan. Den information som vårdnadshavare fått har gjort att vårdnadshavare
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känner sig tryggare i att deras barn får en fullgod kost. Flera förskolechefer lyfter i
sin analys att ett nära samarbete med köket/kokerskan är en framgångsfaktor. De
har regelbundna kostråd där olika frågor diskuteras.
Alla förskolechefer upplever att måltiderna är trivsamma och planerade för en lugn
stund. De flesta förskolorna använder måltiden för pedagogiska samtal genom att
pedagogerna medvetet ställer fördjupande frågor och visar genuint intresse för de
olika samtalsämnen som uppkommer. Medvetenheten att använda den pedagogiska
måltiden som verktyg behöver fortsätta öka.
Barns delaktighet och närvaro i köken behöver ökas. Det är en stor variation på
möjligheterna för barnen på förskolorna att delta i kökets verksamhet.
Under året har flera möten genomförts mellan kosten och förskolans ledningsgrupp. Under året har intyg för specialkost införts i alla kommunens förskolor. Det
är ett sätt att säkerställa kvaliteten på kosten.
Det är viktigt att personalen äter tillsammans med barnen för att skapa en
utvecklande pedagogisk måltid. Att se måltiden som en pedagogisk situation med
lärande i fokus, där samtal förs med barnen och mellan barnen, där barnen serverar
sin mat själva.
5.1.3.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:





5.1.3.3

Måltiden är planerad för en lugn och trevlig stund.
Kostpersonal med på föräldramöten.
Kostråd som en del av kalendariet
Nära samarbete med kosten.
Personal som äter med barnen
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



Öka medvetenheten om måltiden som ett pedagogiskt verktyg genom
måltidspusslet.
Barnen ska få möjlighet att delta i köken på alla enheter.
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5.1.4
5.1.4.1

Trygghet
Resultat och analys

Nyckeltal förskola/Trygghet
Mitt barn känner sig tryggt i förskolan
(Vårdnadshavare, svar i %, källa: egen enkät)
Antal ärenden diskriminering och kränkande
behandling
Antal anmälningar till socialtjänsten
Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal
(Källa: Kolada)
Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi
(Källa: Skolverket/Jämförelsetal)

16/17
98

17/18
99

18/19
99

5

15

7

11
5,2

12
5,3

15
5,3

15,8

16,0

15,2

Förskoleverksamheten har ett högt resultat gällande trygghet. Resultatet visar att
enheterna har en förankrad samsyn och förståelse för förskolans uppdrag som
helhet. De flesta förskolor har valt föräldraaktiv inskolning som inskolningsmodell.
Det innebär att vårdnadshavare är med sina barn och är delaktiga i verksamheten
under flera dagar under inskolningen. Arbetssättet gör att vårdnadshavare och barn
får en lugn och trygg inskolning där de kan bygga en relation med pedagogerna, och
barnen får möjlighet att i lugn och ro knyta an till pedagogerna och övriga barn på
förskolan.
De flesta enheterna delar upp barnen i mindre grupper under dagen. Detta
arbetssätt gör att pedagogerna kan vara mer närvarande i den lilla gruppen. Barnen
är i ett mindre sammanhang och pedagogerna kan vara mer närvarande, bygga
relationer, se och fånga upp om det händer något. Pedagogerna fångar upp barnens
intressen och tankar, och utvecklar dem tillsammans med barnen.
Samtliga enheter har en upprättad plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Resultatet visar att arbetet med att beskriva skillnaden mellan främjande
och förebyggande arbete har utvecklas. Kunskapen och medvetenheten kring
arbetet har ökat. Det finns brister i förskolornas kvalitetsarbete gällande normer
och värden. Förändringen att inte längre formulera ett mål för arbetet utan att
istället beskriva sitt förebyggande och främjande arbete har för vissa enheter blivit
mer otydligt. Förskolecheferna behöver se över rutinerna för framtagande av planer
och kvalitetsarbetet kring normer och värden där pedagogerna inte kontinuerligt
dokumenterar processen. Arbetet pågår på samtliga enheter då förskolans
förhållningssätt i grund är att arbeta mot kränkande behandling. Där planen
fungerar har den blivit en naturlig del av verksamheten. Pedagogerna har förstått
syftet med planen och har skapat en organisation som stödjer arbets- och
förhållningssätt.
Utifrån årets analys kan inget samband ses mellan antalet vikarier på enheten och
resultatet i föräldraenkäten. Några enheter har hög andel korttids- och/eller
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långtidsvikarier och har ändå ett högt resultat i enkäten. Det kan bero på att
pedagogerna tillsammans har tänkt ut en organisation kring arbetsmiljö utifrån
fokusgruppen. Samarbete är en framgångsfaktor. Tillfälliga utökningar av
avdelningar behöver inte betyda upplevd minskad trygghet. Det beror på hur
förskolechefen organiserar och implementerar värdegrunden i den utökade
verksamheten. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att minska korttidsfrånvaron
för att minska den energi som måste användas i organisationen för att minska
effekterna av detta. En framgångsfaktor är att ledningsgruppen är solidarisk vid
bemanning och hjälper varandra för en likvärdig förskola. Information och
kommunikation är en viktig del i att skapa trygghet.
5.1.4.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:




5.1.4.3

Föräldraaktiv inskolning.
Arbetssätt exempelvis dela barngruppen i mindre grupper, samsyn runt
förhållningssätt, närvarande pedagoger.
Samtliga enheter har upprättat en plan mot diskriminering och kränkande
behandling, beskrivning av det främjande och förebyggande arbetet har
utvecklats i jämförelse med förgående år.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



5.1.5
5.1.5.1

Se över rutinerna vid framtagande av plan mot diskriminering och
kränkande behandling och kvalitetsarbetet kring normer och värden.
Fortsätta arbeta med att minska personalens korttidsfrånvaro.
Dokumentation i Unikum för att skapa en delaktighet för vårdnadshavare.
Inflytande/delaktighet
Resultat och analys

Nyckeltal förskola/Inflytande och delaktighet
Jag är nöjd med den delaktighet jag har i förskolans
verksamhet
(Vårdnadshavare, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan ta del av information om verksamheten i barngruppen
(Vårdnadshavare, svar i %, källa: egen enkät)
Jag upplever att mitt barns intressen tas tillvara
(Vårdnadshavare, svar i %, källa: egen enkät)
Personalen lyssnar när jag har synpunkter
(Vårdnadshavare, svar i %, källa: egen enkät)

16/17
93

17/18
92

18/19
92

94

94

93

96

96

97

97

97

96
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Barns inflytande

I analysen av förskolechefernas uppföljningar ser vi att endast en enhet haft ”Barns
inflytande” som utvecklingsområde. En orsak till detta kan vara att flera av
enheterna deltar i Läslyftet, fokuserar på språk o kommunikation och beskriver
detta arbete under rubriken ”Hög måluppfyllelse”. En annan orsak skulle kunna
vara att ”Barns inflytande” tidigare varit ett fokusområde i Mariestads kommuns
förskolor och därför har man valt andra fokusområden.
Det finns ett väl förankrat arbete med barns inflytande i förskolorna. En
framgångsfaktor är det processbaserade arbetssättet tillsammans med den
pedagogiska dokumentationen, där den röda tråden i projekten baseras på barnens
reflektioner, intressen, hypoteser och frågeställningar. Genom att vara närvarande
pedagoger i samtal med barnen, har man fått syn på vad barnen visar intresse för. I
pedagogernas utvärdering lyfter de vikten av att reflektera i arbetslaget för att veta
hur de ska gå vidare i projekten och hur barnens inflytande kan stärkas. Analysen
visar att de enheter som har reflektionsstöd i form av pedagogista/pedagogisk
handledare kommer djupare i sin reflektion, vilket gynnar barns inflytande i
förskolans verksamhet.
Hur de pedagogiska miljöerna är utformade har stor betydelse för att barnens ska få
ett aktivt/reellt inflytande över sin dag. Flera av enheterna beskriver pedagogiska
miljöer som utmanar barnen, utgår från barnens intresse, är inbjudande och
tillgängliga samt ger möjlighet till samspel och dialog. Att dela in barnen i mindre
grupper under dagen skapar förutsättningar för barnen att framföra sin åsikt och
ger pedagogen möjlighet att skapa relationer och se och förstå alla barn.
Det nära samarbetet mellan specialpedagog, förskolechef, förskolepersonal är av
vikt för arbetet med barns inflytande, ”Se och förstå alla barn”. Specialpedagogerna
bidrar med stöd och kunskap till pedagogerna i förhållningssätt, arbetssätt och
organisation för att skapa förutsättningar för barns inflytande.
TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) används till
viss del på förskolorna för att ge alla barn ett komplement till det talade språket, för
att kunna göra sin röst hörd och få inflytande.
Vårdnadshavares inflytande

I utvärderingarna kan vi se att de områden som pedagogerna på förskolan
synliggjort är också de områden som får höga resultat i förskoleenkäten. De
förskolor som använder instagramkonto för att göra vårdnadshavare delaktiga i
verksamheten har lyft detta som en framgångsfaktor.
Under året introducerades en digital lärplattform, ”Pluttra”. Syftet med denna
plattform var ett dokumentationsverktyg för pedagogerna, där förskolans
verksamhet kunde synliggöras för vårdnadshavare. I maj kom beslutet att ”Pluttra”
läggs ner och ersätts av ”Unikum”. De flesta förskolor som tidigare använt sig av
instagramkonto kommer nu istället att använda Unikum.
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Det finns en nära dialog och ett samarbete mellan förskolan och hemmen eftersom
möten sker i stort sett varje dag, men i förskoleenkätens kommentarer framgår att
de vårdnadshavare som lämnar tidigt eller hämtar sent reagerar på att de inte träffar
barnens ordinarie personal alla dagar, vilket innebär att de känner att de inte får
tillräcklig information om barnets dag på förskolan.
Alla enheter genomför någon form av föräldramöten. I uppföljningarna uttrycker
förskolecheferna att det ibland kan vara svårt att locka vårdnadshavare att ta del av
verksamheten. Det finns dock exempel på att vårdnadshavare kommer till föräldramöten i större utsträckning när förskolor, utifrån vårdnadshavarnas synvinkel,
skapat intressant och angeläget innehåll.
Utvecklingssamtal genomförs vid alla förskolor. Att använda en gemensam mall för
innehållet har varit en framgångsfaktor. Alla förskolor använder sig av det digitala
närvarosystemet för kommunikation med hemmen. Det har varit ett bra sätt att nå
de flesta vårdnadshavare.
5.1.5.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:






5.1.5.3

Pedagogiska miljöer som är tillgängliga och främjar samspel.
Reflektionsstöd och processbaserat arbetssätt.
Dela in barnen i mindre grupper under dagen för mer relationsskapande.
Samarbete med specialpedagog.
Föräldrars delaktighet genom Instagram, dokumentation/information
genom skrift och bild, ”Check in Check out” på alla enheter.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:




5.1.6

Fortsätta utveckla olika föräldramöten och föräldraforum på enheterna.
Kartläggningsmaterialet
Gemensam Lärplattform
Utemiljön som pedagogisk miljö
Förskolechefens ansvar

I läroplan för förskolan (2011) finns ett särskilt kapitel (2.7) som belyser förskolechefens ansvar. Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare och övrig
personal i förskolan, har förskolechef det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Förskolechefen ansvarar för
verksamhetens resultat och organisation. Förskolechefen ingår i förskolans
ledningsgrupp tillsammans med chef för förskola och pedagogisk omsorg.
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Ledningsgruppen genomför kontinuerligt gemensamma mötesdagar för att skapa
samsyn och förankring kring det systematiska kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är
att skapa en förskola och ett arbetslag för att ge varje barn en likvärdig utbildning i
förskolan.
Centralt finns stödfunktioner till förskolechefen som specialpedagoger,
vaktmästare, övergripande administration för förskoleverksamheten, personalenhet,
ekonom och bemanningsenhet.
5.1.6.1

Resultat och analys

Analysen av förskolechefernas kvalitetsuppföljningar visar på en medvetenhet och
förståelse för uppdraget hos förskolecheferna. Det finns en stor vilja till utveckling
av det systematiska kvalitetsarbetet och skapandet av en likvärdig förskola hos
förskolecheferna. I kvalitetsanalyserna framkommer en samsyn i ledningsgruppen i
gemensamma frågor och förskolecheferna uttrycker vikten av stödet från varandra
inom ledningsgruppen.
Ledningsgruppen har under året fått handledning av Martina Lundström utifrån
frågeställningen ”Vad är egentligen bra kvalitét i förskolan och hur kan vi utifrån en
helhetsidé bygga kvalitetsarbetet i förskolan i Mariestad?” Ledningsgruppens mål
under året har varit att formulera och få till ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete utifrån en helhetsidé. Målet är att allt arbete som görs i förskolan ska hänga
ihop utifrån en helhetsidé: Förskolans vision” Vår förskola ska vara en likvärdig
förskola där alla blir sedda, bekräftade och utmanade i sitt lärande genom att
upptäcka, lära och lyckas tillsammans”. En arbetsgrupp har utarbetat handlingsplan
för nästa läsår för fortsatt arbete med helhetsidén som ska vara en grund för
verksamhetens SKA-arbete.
Inför årets kvalitetsutvärdering genomfördes en enkät med avstämningsfrågor på
alla avdelningar. Frågorna var självskattningar utifrån förskolans utvecklingsområden. Detta har varit ett sätt att mäta effekter av insatta åtgärder i verksamheten. En analys efter genomförda kvalitetsutvärderingar är att avstämningar
behöver genomföras fler gånger under året för att justeringar ska kunna göras under
pågående år. Vårdnadshavarenkäten som genomförs årligen behöver kompletteras
med andra uppföljningar och bli en nöjdhetsenkät för att ge rätt värde in i
verksamheten.
I kvalitetsuppföljningarna framkommer det att cheferna har valt att minska antalet
målområden för att få ett aktivare och mer fördjupat kvalitetsarbete. Frågan som
uppkommer är hur dokumentationen ska ske inom övriga målområden. Det finns
dock inget i kvalitetsuppföljningarna som tyder på ett sämre resultat och kvalitetsarbete när detta arbetssätt har valts. Flera enheter uttrycker att kvalitetsarbetet har
fördjupats och känslan av meningsfullhet i kvalitetsarbetet har ökat under året.
Tiden för dokumentation har minskat och därigenom skapat tid för
verksamhetsutveckling.
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För att nå framgång med det systematiska kvalitetsarbetet krävs organisation,
struktur, samt tid att reflektera och analysera tillsammans. Förskolecheferna
uttrycker att de behöver ha en organisation som inte bara bygger på deras
medverkan i reflektionsarbete. Förskolecheferna uttrycker att pedagogisk
handledare som leder i reflektionen är en styrka. Några enheter saknar tillgång till
pedagogisk handledare För att komma djupare i arbetslagets diskussioner och
därigenom utveckla och fördjupa kvalitetsarbetet behövs organisation för
reflektionsstöd på alla enheter.
Alla förskolechefer understryker vikten av den gemensamma övergripande
kompetensutvecklingsplanen som finns för förskolan för att kvalitetssäkra en
likvärdig utbildning som vilar på en vetenskaplig grund. Det framkommer även att
riktad fortbildning utifrån utvecklingsområde på enhetsnivå är en stor framgångsfaktor. Förskolecheferna använder medarbetarsamtalet som en grund i utvecklingsarbetet för att skapa relationer och få insyn i den enskilda medarbetarens behov och
kompetens för att kunna utföra uppdraget. Den kompetensutveckling som
genomförs måste i större omfattning användas i verksamheten.
Under året har BHT (barnhäloteam) införts vid alla enheter. Förskolecheferna
upplever att stukuren i arbetet med barn i behov av särskilt stöd att utvecklats.
Uppföljning och utvärdering av barnhälsoarbetet har kvalitetssäkrats. Arbetet
behöver fortsätta att utvecklas och nästa steg är att implementera ett kartläggningsmaterial som ska fungera som ett stödmaterial för pedagogerna.
Under året har arbetet med att införa en gemensam lärplattform fortsatt i förskolan.
Implementeringsarbetet organiserades av ledningsgruppen. Två lärplattformsadminstratörer utsågs och de har utbildat och fungerat som stöd till förskolornas
användarstödjare. Arbetet med implementeringen av lärplattform har varit
framgångsrikt. Ledningsgruppen har varit enig i syftet med införandet av lärplattform. Lärplattformen ska skapa förenkling och systematik i kvalitetsarbetet, både på
individ-, grupp – och förskolenivå. Orsakerna till ett lyckat resultat är ledningsgruppens medvetna styrning av arbetet samt val av nyckelpersoner som hjälp i
implementeringsarbetet ute på enheterna. Precis innan sommaren fick ledningsgruppen besked att företaget som levererar vår lärplattform slutar efter sommaren
då arbetet i plattformen skulle varit i full gång. Återigen fick organisationens styrka
framträda när byte och planering av leverantör gjordes under en vecka.
I kvalitetsanalysen lyfter förskolecheferna att det finns ett behov av kompetenshöjande insatser kring digitala verktyg. Det gäller främst kring verksamhetens
dokumentation. Pedagogerna behöver även få en fördjupad kunskap i hur de kan
utmana och stödja barnens lärande genom användandet av digitala verktyg.
Under läsåret har fokusgrupp arbetsmiljö i förskolan fortsatt sitt arbete. Fokusområdet under året har varit känslan av stress och med fokus på barngruppernas
storlek. Under året har pedagoger och chefer i fokusgruppen diskuterat olika
strategier för att minska upplevelsen av stress och stora barngrupper. Pedagogerna
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har också fått ökad kunskap kring den politiska styrningen och förståelse för
ledningsgruppens arbete. Fokus har förskjutits vad pedagogerna kan göra för att
minska känslan av stora barngrupper. Nästa steg är att arbeta med planeringstiden.
5.1.6.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:




5.1.6.3

En handlingskraftig och samsynt ledningsgrupp.
Nära samarbete med pedagogisk handledare och specialpedagog.
Gemensam lärplattform.
BHT och allt arbete däromkring kartläggning barnärendegång mm
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden.






Fortsätta utveckla arbetet med digitala verktyg
Pedagogisk handledning som stöd i kvalitetsarbetet på alla enheter.
Fortsatt implementering av ny läroplan.
Utveckling av organisationen utifrån en helhetsidé Arbetsorganisation
planeringstid, uppdrag, pedagogisk handledare, utvecklingsorganisation
kvalitetsarbete.
Likvärdig förskola
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5.2

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg består av två dagbarnvårdare. Dagbarnvårdarna bedriver sin
verksamhet i Lugnås samhälle och har samma förskolechef som Kvarnstenens
förskola. Dagbarnvårdarna har gemensamma arbetsplatsträffar (APT) med Kvarnstenens förskola. En översyn av dagbarnvårdarnas arbetstid har gjorts under året.
Dagbarnvårdarna arbetar idag utifrån årsarbetstid. De dagar som personalen är ledig
är barnen antingen på Kvarnstenens förskola eller hos den andre dagbarnvårdaren.
Under våren genomfördes en enkät gällande intresse av barnomsorg i kommunen.
Resultatet är överlämnat till utbildningsnämnden.
5.2.1
5.2.1.1

Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever”
Resultat och analys

Dagbarnvårdarnas naturligt nära arbetssätt skapar förutsättningar för att kunna se
och förstå alla barn. Kunskapen om enskilda barns behov måste alltid synliggöras
och lyftas till ytan för att medvetenheten ska öka. Här finns en stor nackdel när det
inte finns några kollegor att reflektera tillsammans med dagligen, då finns inget
naturligt kollegialt lärande. Dagbarnvårdarna försöker skapa kollegialt lärande genom
att ha kontinuerlig telefonkontakt. Behovet av att reflektera tillsammans är stort
eftersom det är ett ensamarbete. Ett nära samarbete mellan förskolechef och
dagbarnvårdare är en framgångsfaktor i arbetet med att se och förstå alla barn. Det
är ett sårbart system eftersom det annars bara är dagbarnvårdaren som ser alla barn.
5.2.1.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:

5.2.1.3

Närheten till barnen och vårdnadshavarna.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:

5.2.2
5.2.2.1

Utveckla det professionella förhållningssättet
Hög måluppfyllelse
Resultat och analys

Arbetet med att formulera tydliga och relevanta mål har fortsatt och utvecklats
under året. Kunskapen och förståelsen inom valt område har ökat. Detta har
bidragit till målet att se och förstå alla barn i gruppen.
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Dagbarnvårdarna var under hösten delaktiga i förskolans Läslyftet ”Läsa och
berätta”. Det har lett till ökad medvetenheten och kunskap inom området.
Förskolechefen upplever att dagbarnvårdarna gått framåt i sin egen utveckling i
tankar kring uppdrag och i reflektioner kring barnens behov. En bidragande orsak
är samarbetet med pedagogerna på förskolan. Barnen har stora möjligheter att
utvecklas ännu mer när dagbarnvårdarna har kunskap att se behoven hos barnen
och dessutom är medvetna om sin egen påverkan på barnens förutsättningar till
lärande. Personalens medvetenhet har ökat vilket det bidrar till utveckling av
kvaliteten i verksamheten.
Dagbarnvårdarna arbetar ensamma och möjligheten till gemensam reflektion och
kollegialt lärande är liten.
5.2.2.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:



5.2.2.3

En liten grupp barn ger möjlighet att komma till tals, att göra sin röst hörd.
Förutsättningar att utgå från alla barnens intressen när gruppen är mindre
och lättare att samarbeta med få barn.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:

5.2.3
5.2.3.1

Tid för gemensam reflektion och kollegialt lärande.
Den pedagogiska måltiden
Resultat och analys

Pedagogisk omsorg har många fördelar när det gäller måltiden eftersom maten lagas
nära barnen och det finns förutsättningar för barnen att delta och känna trygghet.
Det finns goda förutsättningar för en lugn måltidssituation där goda samtal kan
föras. Dagbarnvårdarna har måltiden som en del i den pedagogiska verksamheten
där de planterar, skördar, tillagar och äter det som odlats. Om dagbarnvårdaren har
många små barn inskrivna kan det under perioder vara svårt att laga maten
tillsammans med barnen, då krävs planering och förberedelser när barnen inte är
närvarande.
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5.2.3.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:



5.2.3.3

Möjlighet till delaktighet för barnen.
Nära tillagning och även odling av mat inspirerar till utforskande av mat
och råvaror.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:

5.2.4
5.2.4.1

Utveckla samtalen kring mat, råvaror och ursprung.
Trygghet
Resultat och analys

Tryggheten i dagbarnvårdarverksamheten är stor enligt både vårdnadshavare och
dagbarnvårdarna. Fokus på samtalet som metod har varit utvecklingsområde under
två år och finns numera som en naturlig del i verksamheten. Det är en styrka i
dagbarnvårdarverksamheten att ha närheten för samtal eftersom det är mindre antal
barn och vuxna. Förskolechefen ser att genom reflektion om kommunikation och
samtal har medvetenheten om dess betydelse ökat och gett positiva resultat i
verksamheten.
Att det numera endast finns två dagbarnvårdare i tjänst påverkar organisationen
och gör att det finns en oro och sårbarhet vid sjukdom och ledigheter.
Organisationens utformning påverkar resultaten och arbetsmiljön enligt förskolechefens analys. Vårdnadshavarna uttrycker en oro för barnens trygghet när
vikariesystemet bygger på vistelse på förskolan vid sjukdom och annan ledighet.
Arbetet utifrån planen mot diskriminering och annan kränkande behandling har
varit levande under året. Det främjande och förebyggande arbetet har genomsyrat
verksamheten.
5.2.4.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:



Trygga relationer mellan barn, vårdnadshavare och dagbarnvårdare.
Den lilla gruppen i det mindre sammanhanget.
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5.2.4.3

Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



5.2.5
5.2.5.1

Skapa trygghet för vårdnadshavarna i den nya organisationen där förskolan
är en del i vikariesystemet.
Att ges möjlighet att reflektera tillsammans med kollegor är en
nödvändighet för utveckling.
Inflytande/delaktighet
Resultat och analys

I den pedagogiska omsorgen finns utrymme för varje individ att påverka och
förskolechefen upplever att det tillåts. Barnen har stort inflytande i vardagen där det
är möjligt. Förutsättningarna för detta är den lilla gruppen och närheten till den
vuxne. Det gör det enkelt eftersom dagbarnvårdaren inte har någon kollega att ta
hänsyn till, eller diskutera med för att göra förändringar.
Det finns ett naturligt nära samarbete mellan dagbarnvårdarna och vårdnadshavare
där de har möjlighet till delaktighet och inflytande. Förskolechefen ser dagbarnvårdarnas nära relation och nära samarbete med vårdnadshavarna som en
framgångsfaktor.
5.2.5.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:


5.2.5.3

Dagbarnvårdare som finns nära och lätt fångar upp barnens intressen.
Den lilla gruppen kan underlätta samarbetet mellan barnen.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:

5.2.6

Identifiera fler möjligheter för barnen att vara delaktiga.
Förskolechefens ansvar

För resultat och analys se punkt 5.1.6. Förskolechefens ansvar (Förskola).
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5.3

Öppna förskolan

Bruttokostnad öppen förskola, kr/inv

2016
20

2017
21

2018
22

Öppna förskolans verksamhet regleras i 25 kap. 3 § skollagen (2010:800).
Utbildningsnämnden och socialnämnden har gemensamma mål för verksamheten.
Öppna förskolan är lokaliserad i egna lokaler i anslutning till Lotsen – nämndernas
gemensamma Medborgarresurs, barn och familj. Öppna förskolan är en del i
familjecentralen som är ett samverkansavtal mellan barnmorskemottagningen och
barnavårdscentralerna, Unicare (tidigare Avonova) och Närhälsan. Familjecentralen
finns för att samla resurserna och yrkeskompetensen runt familjer med barn i
åldrarna 0-6 år i Mariestads kommun.
Under läsåret 18/19 har målen för familjecentralen varit att:





fortsätta utveckla familjecentralen tillsammans med samverkanspartner
IFO, Unicare (tidigare Avonova) och Närhälsan.
att stärka föräldrarollen, att visa vårdnadshavarna att de är viktigast för sina barn.
att erbjuda en naturlig mötesplats där besökaren känner sig trygg och välkommen.
att utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Målen för Öppna förskolan Pärlan har varit att:





5.3.1.1

stärka det sociala nätverket runt barn och vårdnadshavare.
skapa arbetsformer där barn och vårdnadshavare är delaktiga.
erbjuda lättillgängligt stöd.
vara ett kunskaps- och informationscentrum.
utveckla god service.
Resultat och analys

Förskolepedagog vid öppna förskolan Pärlan har det samordnande ansvaret för
familjecentralens verksamhet. Samverkan kring barn och familjer har bland annat
skett genom ”Lilla barnteamet”, där specialpedagogerna i förskolan, BVC och
förskolepedagog Pärlan medverkat. Samverkansgruppen har haft gemensam
kompetensutveckling, vilket stärkt samarbetet och samsynen. Andra mål för öppna
förskolan Pärlan har varit att verka för förståelse och kunskap kring kulturella och
sociala aspekter samt att erbjuda en naturlig mötesplats där besökaren känner sig
trygg och välkommen. Pärlan har haft god uppslutning under året. Varje vecka
besöks Pärlan av cirka 60-80 personer. I samband med jul, lucia och midsommar är
besökarantalet något högre.
Under året startades en ny gruppverksamhet utifrån konceptet ”öppna förskolan
som arena för integration”. Där har nyanlända familjer träffats för att skapa nya
kontaktytor och få ökad kunskap om förskolans verksamhet och olika stöd-
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strukturer i samhället. Integrationsarbetet har varit framgångsrikt och har genererat
fler besökare och möjliggjort gemensamma kontaktytor mellan familjer med olika
sociala och kulturella bakgrunder. Det har också varit en väg in till öppna förskolans övriga gruppverksamheter. Integrationsarbetet har lett till ett klimat där
besökarna känner sig trygga i att lyfta olika frågor kring kultur och ett ökat intresse
för varandras likheter och olikheter.
Att finnas synliga på sociala medier är en annan strategi som visat sig vara en
framgångsfaktor. Pärlan har en egen sida på Facebook där information om
verksamheten och planerade aktiviteter regelbundet läggs ut, tillsammans med
information och bilder från genomförd verksamhet. Genom sidan på Facebook når
Pärlan många vårdnadshavare. Två gånger i veckan sker riktad verksamhet i
familjecentralens regi, för en liten grupp småbarnsföräldrar. Temat för träffarna har
varit kommunikation, samspel och anknytning. Gruppen har haft besök av dietist,
personal från biblioteket, man har haft HLR-utbildning med mera. Fokus på
gruppverksamheten har varit att stärka vårdnadshavarna i deras föräldraroll och ge
dem möjlighet att ingå i ett sammanhang.
Pärlan har också erbjudit kurser i babymassage, har haft besök av tandvården som
gett information, samt har besökts av BVC varje vecka för att ge vårdnadshavarna
möjlighet till samtal och frågor kring föräldrarollen och barnens utveckling. Måloch delmål har följts upp och analyserats av samordnaren/förskolepedagogen
tillsammans med specialpedagog i förskola. Process och verksamhet har kontinuerligt dokumenterats och utgjort en grund för analys. Samtliga mål för verksamheten är genomförda. Koppling till vetenskaplig grund saknas dock. En plan mot
diskriminering och kränkande behandling är framtagen för verksamheten med
tydliga mål att följa upp och utvärdera, vilket är genomfört. Strukturen för det
systematiska kvalitetsarbetet, mål, uppföljning och analys har under året förtydligats
och säkerställts, av såväl samordnare, samverkansgruppen som verksamhetschefen.
Kvalitetsverktyget för Pärlan bör fortsätta utvecklas för att säkerställa kvaliteten i
verksamheten.
5.3.1.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:


5.3.1.3

Att integrationsarbetet har utvecklats och varit framgångsrikt
Planering av verksamheten är dokumenterad i ett årshjul
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande utvecklingsområden:


koppla verksamheten till vetenskaplig grund och fortsätta utveckla det
systematiska kvalitetsarbetet
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5.4

Grundskola

Grundskolan har 12 skolenheter inklusive grundsärskolan och leds av elva rektorer.
Skolenheterna är av olika storlek och har geografisk spridning över hela
kommunen. Under läsåret 2018/2019 har samtliga skolor haft fokus på elevers
lärande och kunskaper. Ett arbete har fortlöpt tillsammans med Barn- och
elevhälsan för att utveckla ett inkluderande arbetssätt och arbetsformer för att möta
elevers olikheter.
En omstrukturering genomfördes inför läsåret 2017/2018 med fokus på att nå ett
nära ledarskap på skolenheterna med färre antal medarbetare. Detta för att kunna
styra och leda verksamheten och ansvara för färre elever och kunna följa upp och
leda verksamheten. Grundskolchefen leder rektorerna och arbetet med samsyn för
att nå en likvärdig utbildning.
5.4.1
5.4.1.1

Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever”
Resultat och analys

Nyckeltal grundskola/Inkluderande arbetssätt
Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så jag
förstår
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Lärarna i skolan förklarar vad mitt barn ska göra i
skolarbetet så att han/hon förstår (Vårdnadshavare åk
3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så jag
förstår
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Lärarna i skolan förklarar vad mitt barn ska göra i
skolarbetet så att han/hon förstår
(Vårdnadshavare åk 5, svar i %, källa: egen enkät) NY
2019
Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så jag
förstår
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Lärarna i skolan förklarar vad mitt barn ska göra i
skolarbetet så att han/hon förstår
(Vårdnadshavare åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver
det
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Lärarna i skolan hjälper mitt barn när han/hon
behöver det

16/17
--

17/18
--

18/19
97

--

--

96

--

--

95

--

--

93

--

--

85

--

--

81

--

--

97

--

--

98
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(Vårdnadshavare åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver
det
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Lärarna i skolan hjälper mitt barn när han/hon
behöver det
(Vårdnadshavare åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver
det (Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Lärarna i skolan hjälper mitt barn när han/hon
behöver det
(Vårdnadshavare åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Antal beslut om anpassad studiegång, f-6
Antal beslut om anpassad studiegång, 7-9
Särskild undervisningsgrupp f-6, antal elever
Särskild undervisningsgrupp 7-9, antal elever

--

--

93

--

--

91

--

--

93

--

--

87

43
60
0
11

12
51
i.u.
i.u.

25
43
i.u.
i.u.

Resultatet visar att begreppet ”se och förstå alla barn/elever” efter genomförd
implementering av utbildningsnämndens verksamhetsplan 2016-2019, förankrats i
arbetslagen och i ledningsgruppen för grundskolan. Analysen visar en minskad
variation mellan enheterna mot föregående år.
I skolenheternas kvalitetsuppföljningar tydliggörs att arbetet med övergångar inom
och mellan skolformer börjar ge resultat i verksamheten. Väl fungerande
övergångar är viktiga för att säkerställa att relevant information om eleven
förmedlas vidare och på bästa sätt, med korrekt underlag, skapa en inkluderande
verksamhet.
5.4.1.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:


5.4.1.3

Förståelse av begreppet inkluderande arbetssätt i organisationen.
Arbetet med övergångar inom och mellan skolor och skolformer.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:


Kompetensutveckling i förhållningssätt och bemötande utifrån barn/elever
med NPF diagnoser.
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5.4.2
5.4.2.1

Hög måluppfyllelse
Resultat och analys

Nyckeltal grundskola/Hög måluppfyllelse
16/17
Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i
89
de olika ämnena
(Elev åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
-(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Mitt barn vet vad han/hon ska kunna för att nå målen
83
i de olika ämnena
(Vårdnadshavare åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Mitt barn kan nå kunskapskraven i skolan om han/hon
-försöker
(Vårdnadshavare åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i
86
de olika ämnena
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
-(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Mitt barn vet vad han/hon ska kunna för att nå målen
81
i de olika ämnena
(Vårdnadshavare åk 5, svar i %, källa: egen enkät)
Mitt barn kan nå kunskapskraven i skolan om han/hon
-försöker
(Vårdnadshavare åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i
82
de olika ämnena
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
-(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Mitt barn vet vad han/hon ska kunna för att nå målen
84
i de olika ämnena
(Vårdnadshavare åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Mitt barn kan nå kunskapskraven i skolan om han/hon
-försöker
(Vårdnadshavare åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer
-(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära
-(Vårdnadshavare åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer
--

17/18
92

18/19
--

--

97

81

--

--

96

86

--

--

96

76

--

--

92

81

--

--

93

86

--

--

95

--

97

--

92

--

88
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(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära
(Vårdnadshavare åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära
(Vårdnadshavare åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Antal elever med frånvaro över 10 procent, f-6
Antal elever med frånvaro över 10 procent, 7-9,
Tunaholmsskolan
Antal elever med frånvaro över 10 procent, 7-9,
Högelidsskolan
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal
grundskola, (%), (Källa: Kolada)
Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola,
antal (Källa: Kolada)

--

--

86

--

--

68

--

--

69

207
133

174
125

228
104

128

159

126

85,0

84,2

82

11,1

10,8

11

5.4.2.1.1. Årskurs 1-6

Grundskolans resultat på frågeställningen ”Jag vet vad jag ska kunna för att nå
kunskapskraven i alla ämnen” har ändrats till ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan
om jag försöker”. På grund av detta är dessa frågeställningar inte jämförbara.
Konstateras kan att eleverna i stor utsträckning tycker att de har möjlighet att nå de
kunskapskrav som gäller för respektive årskurs.
Frågan kring elevernas lust att lära har omformulerats och är därför svårt att
jämföra med tidigare års resultat. Elever i åk 1-6 stimuleras av undervisningen i
skolan. Det är dock anmärkningsvärt att vårdnadshavarna har en mer negativ bild
av hur undervisningen stimulerar eleverna, ett något sjunkande värde med ökad
ålder hos eleverna. Nyckeltalen på ”undervisningsfrågorna” ligger högt, vilket
innebär att undervisningen väcker intresse för eleverna.
På frågeställningen ”Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer” har en variation
mellan de olika skolenheterna från ett värde på 100 % till 67 %. En direkt koppling
kan konstateras mellan att eleverna upplever att undervisningen är stimulerande och
höga resultat på enheterna.
Andel elever som nått kravnivån på
samtliga delprov årskurs 3
Matematik åk 3 (%)
Svenska åk 3 (%)

16/17

17/18

18/19

66
70

53
63

56
71

Källa: InfoMentor

Resultaten i matematik ligger på en låg nivå för tredje läsåret i rad. En analys som
görs är att arbetet som genomfördes i samband med matematiklyftet med tiden inte
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har använts. Skälet till detta behöver analyseras ytterligare. De områden som lyfts
som svåra för eleverna är taluppfattning, problemlösning och likhetstecknets
betydelse. Den styrka som ses hos eleverna är den muntliga förmågan. I matematikresultaten årskurs 3 sticker Tidavad ut med lågt resultat, där endast 20 % av
eleverna har klarat alla delprov. Hasslerörs och Lyrestads skolor sticker ut med
positivt resultat, där 88 % respektive 81 % av eleverna har klarat alla delprov.
För de nationella proven i svenska för årskurs 3 ser vi ett något stigande resultat.
Hasslerörs och Lyrestads skolor visar även här höga resultat då över 90 % av
eleverna når godkänt nivå på alla samtliga delprov i svenskan. Kvarnstenen,
Grangärdet och Tidavad sticker ut i negativ bemärkelse där färre än hälften av
eleverna har nått godkänt resultat på samtliga delprov. Av flickorna har 83 % fått
godkänt på alla delprov, medan denna siffra för pojkar endast ligger på 58 %.
Eleverna har lägst resultat på delprov G och H. Delprov G testar elevernas förmåga
att använda sig av skrivregler i berättande text och delprov H handlar om att
eleverna ska kunna skriva en faktatext. I enheternas analyser framgår det att
eleverna har svårt för skrivregler, stavning samt att få till faktatexter med bra
faktainnehåll, en röd tråd och bra variation i meningsbyggnaden. Eleverna har även
svårt att granska och värdera det de läser. Under läsåret har ett arbete med
läsförståelse genomförts på alla enheter, detta har gett resultat på nationella proven.
Det har visat sig framgångsrikt att bearbeta texter gemensamt samt att ge eleverna
”mallar” när de till exempel ska skriva texter, t ex lära dem använda sammanbindande ord för att få ett flyt i texterna. Många elever visar på en stark muntlig
förmåga.

Meritvärde årskurs 6 per skolenhet
Grangärdets skola
Hasslerörs skola
Högelidsskolan F-6
Kvarnstenens skola
Lyrestads skola
Tidavads skola
Ullervads skola
Unicaskolan
Prismaskolan

16/17
206,8
207,5
214,3
208,2
203,2
191,4
197,9
*fanns ej
*fanns ej

17/18
216,7
207,5
190
208,3
220,4
183,9
225
201,4
208,8

18/19
201
191
211
227
231
217
220
229
217

Resultaten visar att flickorna har högre meritvärde än pojkar generellt över alla
enheter, dock finns ett fåtal enheter där pojkarna har högre meritvärde. Dessa
enheter är relativt små och då slår det snabbt igenom om en pojke får högre
meritvärde än flickor. Vi konstaterar att meritvärdet på Tidavads skola ligger relativt
högt i jämförelse med deras låga resultat på nationella proven.
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Andel (%) elever med godkänt
provbetyg per ämnesprov årskurs 6
Engelska åk 6
Matematik åk 6
Svenska åk 6
Svenska A åk 6

16/17

17/18

18/19

97
92
96
60

92,5
95,2
95,1
53,8

96
89
93
79

Eleverna har generellt goda resultat på nationella proven i engelska. Eleverna är
duktiga på att förstå när de själva läser en engelsk text. Många elever har svårt med
hörförståelse samt att skriva engelska texter. I enheternas analyser kan vi se en
koppling mellan att engelska används som kommunikationsspråk under lektionerna
med att eleverna får höga resultat på hörförståelsen och den muntliga delen. En
framgångsfaktor att lära eleverna strategier för att ta sig runt språkliga hinder. Att
arbeta med grammatik i elevernas egna texter ses också som en framgångsrik
undervisningsmetod.
Resultaten på de nationella proven i matematik har sjunkit i åk 6 i jämförelse med
förra årets resultat. Eleverna är bra på skriftliga räknemetoder, att använda sig av
miniräknare samt att uttrycka sig muntligt i matematiken. Många elever behöver
utveckla sin resonemangsförmåga, visa sina beräkningar skriftligt samt textuppgifter
i flera led.
I svenska åk 6 har resultaten höjts under detta läsår. Eleverna är generellt bra på att
uttrycka sig muntligt, dra enkla slutsatser och hitta information i texter samt att
förstå den text de läser. De behöver utveckla sin förmåga att sammanföra och tolka
information samt granska och värdera det de läser. När eleverna skriver behöver de
bli bättre på att använda skrivregler på ett korrekt sätt samt att skriva instruerande
texter.
Många elever missar poäng på samtliga delprov i alla ämnen på grund av att de inte
Andel (%) elever med lägre, lika eller
högre terminsbetyg vt 2018 jämfört med
provbetyget årskurs 6
Engelska åk 6
Matematik åk 6
Svenska åk 6

Lägre

Lika

Högre

23
7
9

67
71
58

4
16
19

I de fall summan av ovanstående andelar understiger 100 %, motsvarar differensen andelen elever som
ej deltagit i proven eller erhållit terminsbetyg.
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I engelskan framgår att nästan alla enheter har satt lägre betyg i engelska i
jämförelse med eleverna provbetyg på NP. Elever som inte har deltagit i proven
eller genomför alla delprov bör också redovisas för att få en överblick över alla
elever.
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5.4.2.1.2. Årskurs 7-9

På högstadiet har eleverna hög tilltro till sin egen förmåga och även vårdnadshavare
har stor tilltro till sina barns förmåga. Högelidsskolan har en högre siffra än
Tunaholmsskolan när det gäller att undervisningen stimulerar elevens vilja att lära
mer.
Analysen visar på ett sämre mående bland högstadieelever. På högstadieskolorna är
det färre elever med anpassad studiegång, men samtidigt är det en skillnad mellan
skolorna där Högelidsskolan har nära hälften så många fler elever med anpassad
studiegång än vad Tunaholmsskolan har. Tunaholmsskolan är samtidigt en enhet
med hög socioekonomisk viktning och flera nyanlända elever.
På Högelidsskolan är det en ökning av frånvaron där 41 % av eleverna har över 10
% frånvaro och en minskning på Tunaholmsskolan dock med motsvarande siffra
på 34 %, ett aktivt arbete i ledningsgruppen för grundskolan och elevhälsoteam gör
att vi kan vända dessa siffror kommande läsår och få eleverna till skolan.
Meritvärde årskurs 9 (17 ämnen)
Högelidsskolan
Tunaholmsskolan
Behörighet till yrkesprogram årskurs 9
Högelidsskolan
Tunaholmsskolan
Behörighet till ekonomi-, humanistiska
och samhällsvetenskapsprogrammen
årskurs 9
Högelidsskolan
Tunaholmsskolan
Behörighet till naturvetenskaps- och
teknikprogrammen årskurs 9
Högelidsskolan
Tunaholmsskolan

16/17
208,7
206,5
16/17
80,4
77,1
16/17

17/18
215,7
218,4
17/18
90,4
87,9
17/18

18/19*
213
200
18/19*
88
83
18/19*

80,4
77,1
16/17

85,6
87,1
17/18

85
80
18/19*

80,4
77,1

83,7
84,5

82
77

* Lokalt framtagen statistik (nationell statistik ännu ej publicerad)

Både Högelidskolan och Tunaholmsskolan årskurs 9 uppvisar ett lägre meritvärde
än föregående år. Färre elever är behöriga till gymnasiet generellt än föregående
läsår. Flickor uppvisar fortsatt ett generellt ett högre meritvärde än pojkar på
Högelidskolan medan Tunaholmsskolan har ett jämnare resultat. Pojkar på Tunaholmsskolan har ett högre meritvärde än pojkar på Högelidskolan. Statistik från
SCB visar att eleverna årskurs 9 Mariestad visar på ett högre värde än förväntat (se
statistik SCB kring kriterierna i mätningen).
Högelidsskolan har något högre andel elever som har B- och A-betyg, men i övrigt
är det jämnt fördelat. Ämnen som sticker ut med höga betyg på Högelidsskolan är
bild, engelska och kemi, men flest F-betyg i matematik och slöjd. Tunaholmsskolans elever uppvisar många höga betyg i engelska samt samhällskunskap, medan
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fysik, matematik och kemi uppvisar får höga betyg. Ett samarbete mellan skolorna
är ett utvecklingsområde för att lära av varandra kring framgångsfaktorer i undervisningen i olika ämnen. Kvalitetsuppföljningarna visar att det finns fortsatt behov
av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet när det gäller uppföljning av elevresultat. Det finns även ett fortsatt behov av att arbeta mer inom området betyg
och bedömning för att säkerställa att eleverna får en likvärdig bedömning.
Att höja meritvärde och behörighet till gymnasieskolan är fortsatt ett viktigt
utvecklingsområde för att motverka att ungdomar hamnar i utanförskap i samhället.
Fördelning av betyg årskurs 9 Högelidsskolan

Fördelning av betyg årskurs 9 Tunaholmsskolan
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Det är viktigt att arbetet med att analysera resultaten ute på skolenheterna fortlöper
för att höja elevernas måluppfyllelse och behörighet till gymnasieskolan. Ett
utvecklingsområde är att fortsätta arbetet att möta elever som av olika anledningar
inte når godkända betyg där arbetet med främjande av närvaro utgör en viktig del.
Andel (%) elever med godkänt provbetyg
per ämnesprov årskurs 9
Engelska åk 9
Matematik åk 9
Svenska åk 9
Svenska A åk 9

16/17

17/18

18/19

97
80
92
40

97
62
92
42

93
79
90
67

Källa: InfoMentor

Kunskapsnivån i engelska behåller nivån på det stora hela. Ett lågt resultat i
matematik men ändå en förbättring. Svenskan ligger på samma nivå som tidigare.
Konstateras kan ett lyft för resultat i svenska som andraspråk, där eleverna på
Tunaholmsskolan lyckas väl på det nationella provet i Svenska som andraspråk. Det
har sedan ett antal läsår lagts fokus på nyanländas lärande och på svenska som
andraspråk på Tunaholmsskolan. En satsning på SvA-lärare från årskurs 4-9 har
gett resultat. Ytterligare en parameter är att andelen helt nyanlända elever är färre än
tidigare och fler har varit längre tid i undervisning.
F
Betyg åk 6 vt 2016 (239 elever) 17
Betyg åk 9 vt 2019 (222 elever) 28

E
52
108

D
51
24

C
58
38

B
38
15

A
20
7

I framtaget resultat ovan finns en jämförelse med i stort sett samma elever mellan
årskurs 6 och när de avslutar grundskolan i årskurs 9, ämnet matematik. Diskussion
kring betygsättning i matematik krävs då vi ser att de höga betygen i årskurs 6 blir
färre i årskurs 9. Analysen visar på ytterligare frågeställningar, att arbeta vidare med.
Hur möter högstadiet matematikkunniga elever? Kan det handla om högpresterande elever som inte klarar de ökade kraven i kunskapskraven? Ligger
betygsättningen fel i någon årskurs? Har årskurs 6 arbetat med extra anpassningar
vilka inte har tagits omhand av lärarna i årskurs 7-9?
Andel elever med lägre, lika eller högre
slutbetyg vt 2019 jämfört med provbetyget
årskurs 9
Engelska
Matematik
Svenska
Svenska som andraspråk

Lägre

Lika

Högre

6
2
5
0

67
50
61
5

13
36
18
4

I jämförelsen mellan provbetyg och slutbetyg sticker matematiken ut där 44 % av
eleverna på Högelidsskolan fick ett högre slutbetyg än provbetyg och 25 % av
eleverna på Tunaholmsskolan fick motsvarande.
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Nedan redogörs för den procentuella andel elever som inte fick ett provbetyg. Det
handlar om 31 av 221 elever i engelska samt 27 av 221 elever i matematik. Vad är
skälet till att eleverna inte fullföljer proven? 41 av 221 elever har F i provbetyg i
matematik. Sammantaget har 31 % av eleverna F-provbetyg eller inget provbetyg i
matematik. En plan för matematikundervisningen i grundskolan bör förnyas och tas
fram som ett stöd för lärarna. Eleverna behöver engageras i planeringen för att ta
reda på vad de anser är svårt, antingen i ämnet i sig eller i upplägget av undervisningen. En fråga att ställa sig är om provperioden för matematik har en påverkan
på provresultatet. Det nationella provet i matematik genomförs i maj under de sista
veckorna i grundskolan. Innan dess har eleverna genomfört prov i svenska,
engelska, so-ämne samt no-ämne.





Engelska ej provbetyg: 14 %
Matematik ej provbetyg: 12 %
Svenska ej provbetyg: 5 %
Svenska som andraspråk ej provbetyg: 1 %

5.4.2.1.3. Övergripande årskurs 1-9

Frånvaro över 10 % berör cirka 20 % av eleverna i grundskolan. När det gäller
antalet elever i högstadiet med frånvaro över tio procent ökar antal berörda elever
markant. Skälet behöver problematiseras ytterligare. En förbättring som har gjorts
är att rektorer och elevhälsa övergripande har kunskap om de frånvarande eleverna
samt det arbete som görs kring dessa elever.
Det finns ett behov av att arbeta med förskoleklassens vårdnadshavare när
förskoleklassen är obligatorisk så att vårdnadshavare får förståelse för skolplikten
och vikten av att eleverna får undervisning i starten av sin utbildning. Från och med
1 juli 2019 gäller den statliga räkna, skriva – räkna garantin vilket ytterligare
förstärker vikten av elevernas närvaro i tidiga åldrar.
Många enheter lyfter sitt arbete med att göra undervisningen begriplig för eleven
som en framgångsfaktor att förädla ytterligare. Det handlar om att eleven ska veta:
Varför är jag här och vart ska jag med mitt lärande? Det finns en medvetenhet
bland lärarna i att bredda basen i undervisningen så att läraren når fler vilket leder
till att färre elever behöver särskilt stöd.
Grundskolan har under läsåret fått möta en större omsättning av lärare, vilket
troligen påverkar undervisningens kontinuitet och då elevernas möjlighet till
kontinuitet i lärande och utveckling.
Reflektionen kopplat till enkäterna över att vårdnadshavare övergripande har ett
lägre resultat på olika frågor om skolan i jämförelse med elevernas svar är intressant
utifrån att vårdnadshavarna inte är i skolan. En ytterligare tendens är att de sämre
resultaten angivna av vårdnadshavare ökar i takt med elevernas stigande ålder.
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5.4.2.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:





Eleverna har en tilltro till sin egen förmåga och de anser att de kan klara
kunskapskraven om de försöker.
Tydliga strukturer att följa upp elevers frånvaro.
Nyanländas elevers resultat är förbättrade.
Engelskundervisningen möter eleverna uppvisar goda kunskaper.

5.4.2.3

Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:






Förädla arbetet med uppföljningen av elevers frånvaro utifrån
frånvarotrappan.
Fortsatt arbete med elevers mående eftersom vi ser att elever psykiska
välmående sjunker under högstadiet hos individer.
Lärare ska se över elevers arbetsbelastning under läsåret då stressen och
pressen ökar i slutet av grundskolan.
Utveckla matematikundervisningen genom kollegialt lärande mellan
matematiklärarna.
Arbeta med övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 med fokus på
anpassningar

5.4.3

Den pedagogiska måltiden

Den pedagogiska måltiden innebär att personal äter under schemalagd arbetstid
tillsammans med matgästerna. Målsättningen är att stimulera matgästernas ätande
och bidra till en god, lugn och trygg måltidsmiljö. För barn och elever syftar den
pedagogiska måltiden också till att främja språkutveckling och social kompetens.
5.4.3.1

Resultat och analys

Eftersom frågeställningarna i enkäterna är omformulerade så är finns inga
jämförbara resultat. Årets resultat visar att schemaläggningen av tiden för att äta
lunch upplevs räcka till. I kvalitetsuppföljningarna läggs stort fokus på
matsituationen och måltidsmiljön. I Högelidsskolans två matsalar finns behov av att
fortsatt se över flödet när eleverna ska ta mat och schemaläggning utifrån ett högt
antal elever. Begreppen pedagogisk måltid och måltidsmiljön bör diskuteras och
analyseras ytterligare. Kommande läsår kommer kostens chefer fortsatt delta i
grundskolans ledningsgrupp för att gemensamt arbeta med rutiner och riktlinjer
gällande pedagogisk måltid.
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5.4.3.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:


5.4.3.3

Eleverna har schemalagd tid för att äta lunch enligt nämndens mål.
Personal äter tillsammans med eleverna.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:


Diskutera begreppen pedagogisk måltid och måltidsmiljö för samsyn i
ledningsgruppen för grundskolan och ledningen för kostverksamheten
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5.4.4

Trygghet/studiero

Genom ett ständigt pågående värdegrundsarbete förbereds elever för att leva och
verka i samhället. Arbetet med värdegrund och likabehandling stärker elevers
självkänsla och självförtroende och ger goda förutsättningar för trygghet, trivsel och
ett gott lärande.
5.4.4.1

Resultat och analys

Nyckeltal grundskola/Trygghet och studiero
Jag känner mig trygg i skolan
(Elev åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag känner mig trygg i skolan
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Mitt barn känner sig tryggt i skolan
(Vårdnadshavare åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Mitt barn känner sig tryggt i skolan
(Vårdnadshavare åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Jag känner mig trygg i skolan
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Mitt barn känner sig tryggt i skolan
(Vårdnadshavare åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag känner mig trygg i skolan
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Mitt barn känner sig tryggt i skolan
(Vårdnadshavare åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag har studiero på lektionerna
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag har studiero på lektionerna
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag har studiero på lektionerna
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
I min skola respekterar elever och lärare varandra
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
I min skola respekterar elever och lärare varandra
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
I min skola respekterar elever och lärare varandra
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har
varit elak mot en elev
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har
varit elak mot en elev
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019

16/17
97

17/18
95

18/19
--

--

--

95

96

97

--

--

--

95

95

90

96

95

89

93

96

95

91

96

95

90

--

--

86

--

--

73

--

--

65

--

--

89

--

--

81

--

--

66

--

--

95

--

--

89
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Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har
varit elak mot en elev
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Antal ärenden diskriminering och kränkande behandling
Antal anmälningar till socialtjänsten 6-20 år

--

--

85

194
i.u.

241
153 st
(gällande
100
barn)

242
106

Varje skolenhet har en framtagen plan mot diskriminering och/eller kränkande
behandling. Planen innehåller utvärdering av förra läsårets arbete mot
diskriminering och kränkande behandling samt mål och främjande och
förebyggande åtgärder för kommande läsår.
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Genomförda elevenkäter visar höga resultat angående upplevd trygghet i skolan.
Även vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga i skolan. Resultaten är goda,
men är någon procentenhet lägre än förra året. Eleverna på F-6 skolorna har en
något högre upplevd trygghet än eleverna på 7-9 skolorna. Samtliga skolor anger
det medvetna relationsskapande arbetet som en framgångsfaktor samt vikten av
vuxennärvaro vid raster och förflyttningar. Organiserade raster med aktiviteter och
elevmedverkan är också trygghetsfrämjande, liksom att strategisk nyttja schemaläggningens möjligheter för att skapa trygghet och lugn. Den förstärkta elevhälsoorganisationen för läsåret 2018/2019 har bidragit till att utveckla det förebyggande
och främjande arbetet kring trygghet och studiero. Exempelvis har elevhälsans olika
professioner kunnat bidra med handledning och lotsning av lärare kring områden
som struktur och ledarskap i klassrummet, vänskapsdagar, EQ-övningar och andra
riktade insatser i olika elevgrupper. En annan riktad satsning på vissa enheter är
tillsättningen av socialpedagoger som bidragit till ökat lugn och trygghet. Detta har
bidragit till en ökad vuxennärhet bland elever och till ett mer kvalificerat arbete i
utredning av kränkningsärenden.
Resultaten på elevenkäterna gällande upplevd studiero visar ett behov av insatser i
grundskolan. Den upplevda studieron bland eleverna verkar bli lägre med stigande
ålder. 86 % av eleverna i årkurs 3 upplever studiero, medan 73 % av eleverna i åk 5
och 65 % av eleverna i åk 8 säger sig ha studiero på lektionerna. På F-6 skolorna
upplever färre vårdnadshavare än elever att det är studiero, medan elever och
vårdnadshavare på 7-9 skolorna har samma resultat. Ett utvecklingsområde som
flera skolor nämner är att kommunicera och medvetandegöra elever och vårdnadshavare kring skolans arbete med studiero samt föra diskussioner kring begreppen
respekt och studiero. Funderingar finns kring tolkningen av begreppet studiero och
hur mycket den personliga uppfattningen av begreppet påverkar resultatet samt
upplevelsen av nuläget när frågan ställs. Möjliga orsaker till att resultaten kring
studiero faller med ökad ålder skulle kunna vara att eleverna möter fler lärare, fler
gruppkonstellationer och fler lärmiljöer samtidigt som kraven i skolan ökar vilket
utmanar i sig.
Ett aktivt arbete kring begreppet studiero och vidare främjande arbete behövs.
Koppling görs även mellan studiero och att skolan kan tillgodose elever i behov av
särskilt stöd. Ett tydligt ledarskap och en strukturerad undervisning är grundläggande faktorer för att främja studiero samt förmågan att skapa trygghet och goda
relationer i gruppen. Förmågan att skapa studiero har en koppling till lärarens
yrkeskompetens och utbildning samt förståelse för uppdraget. Ett behov av ett
fortsatt arbete med att stötta lärare att utveckla sitt ledarskap fortlöper. I grundskolans gemensamma kompetensutvecklingsplan är det planerade insatser angående
ledarskap och strukturer i undervisningen kommande läsår.
Skolenheterna har god medvetenhet om skyldigheten att anmäla kränkningar, vilket
kan ses i årets kvalitetsuppföljningar. Flera rektorer nämner det digitala systemet för
kränkningar som ett praktiskt verktyg som underlättar hantering och administration
vid utredningar samtidigt som det fungerar som ett analysverktyg för vidare arbete.
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Rektorerna påpekar att det jämfört med förra året finns en ökad samsyn och
fungerande rutiner på skolenheterna kring när och hur en kränkningsanmälan ska
skrivas, samt hur utredningsarbetet går till. Däremot visar enkätresultat att alla
elever och vårdnadshavare inte har kännedom om vart de ska vända sig vid befarad
kränkning. Kännedomen bland elever i åk 5 är 89 % medan den ligger på 85 % i åk
8. I implementeringen av planen mot diskriminering och kränkande behandling
behöver detta belysas och enheterna behöver säkerställa att informationen når fram
till samtliga elever och vårdnadshavare. Frågan lyder också ”vem” jag ska vända mig
till vid kränkning och frågans utformning gör då att elev och vårdnadshavare då kan
tolka att det är en enskild vuxen man vänder sig till när det egentligen finns flera
möjligheter inom ramen för enheternas rutiner. Kartläggningar visar att de kränkningar som sker är främst av fysisk och verbal karaktär. I flera av enheternas
analyser uppmärksammas elevers språkbruk och bemötande sinsemellan som de
huvudsakliga orsakerna till kränkningsanmälningar. Planen mot diskriminering och
kränkande behandling är ett verktyg i arbetet med trygghet och studiero på
enheterna men det aktiva arbetet med värdegrund, normer och språkbruk bör i
högre grad integreras i ämnesundervisningen.
På F-6 skolorna anser elever och vårdnadshavare i högre grad än på 7-9 skolorna att
elever och lärare bemöter varandra med respekt. Resultatet är för lågt för att vara
tillfredsställande. Problematisering behöver till viss del ske kring begreppet respekt
eftersom det i vissa fall är ett laddat och svårtolkat ord med olika innebörder för
olika personer. Ett visst tolkningsutrymme finns ytterligare i frågans formulering.
Visar resultatet att elever inte respekterar lärare, lärare inte respekterar elever eller
att det är brist på ömsesidig respekt? Det finns ett samband mellan låga resultat på
upplevd studiero och låga resultat på upplevd respekt. Att skapa en respektfull
relation tar tid och är även kopplad till ledarskapet i klassrummet. En möjlig orsak
till lägre resultat på 7-9 skolor är att eleverna har fler lärare men också mindre tid
med respektive lärare vilket utmanar i relationsskapandet.
Från vissa enheter saknas underlag för antal orosanmälningar till socialtjänsten. På
vissa enheter har förtydligande kring anmälningsplikt och socialtjänstlagen fått
göras för personal på grund av osäkerhet i personalgruppen om hanteringen.
Information om socialtjänstlagen och anmälningsplikt behöver med jämna
mellanrum även fortsättningsvis aktualiseras på enheterna.
5.4.4.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:





Eleverna upplever sig trygga i skolan.
Den förstärkta elevhälsans delaktighet i det kontinuerliga främjande och
förebyggande arbetet med trygghet och studiero på enheterna.
Personalens relationsskapande arbete och kännedom om eleverna.
Hög vuxennärvaro och olika professioner med uppdrag bland elever på
lektionsfri tid.
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5.4.4.3

God övergripande kännedom på enheterna om planen mot diskriminering
och kränkande behandling samt anmälan och utredning av
kränkningsärenden.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden




5.4.5

Främja studiero genom fortsatt arbete kring ledarskap och strukturer i
undervisningen i grundskolans gemensamma kompetensutvecklingsplan.
Kommunicera och medvetandegöra elever och vårdnadshavare kring
skolans arbete med studiero samt föra diskussioner kring begreppen respekt
och studiero.
Arbetet med värdegrund, normer och språkbruk behöver integreras i
ämnesundervisningen.
Inflytande/delaktighet

Elever ska ges inflytande över utbildningen, ges möjlighet att kunna påverka, ta ansvar
och vara delaktiga. Elevers ansvar och inflytande ska öka i takt med stigande ålder.
5.4.5.1

Resultat och analys

Nyckeltal grundskola/Inflytande och delaktighet
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
(Elev åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter
(Vårdnadshavare åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
På lektionerna är barnen med och påverkar på vilket
sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter
(Vårdnadshavare åk 3, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter
(Vårdnadshavare åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
På lektionerna är barnen med och påverkar på vilket
sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter

16/17
96

17/18
96

18/19
--

--

--

89

96

97

94

--

--

92

89

86

--

--

--

80

90

90

--

--

--

88
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(Vårdnadshavare åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter
(Vårdnadshavare åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
På lektionerna är barnen med och påverkar på vilket
sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter
(Vårdnadshavare åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
NY 2019

77

77

--

--

--

63

87

85

--

--

--

75

Nya frågeställningar inför läsåret 2018/2019 gör att det inte går att göra jämförelser
gällande elevernas inflytande och delaktighet från tidigare år.
På frågan om vårdnadshavare till åk 2 upplever att lärarna tar hänsyn till eleverna,
går resultatet ner för andra året i rad. I enheternas resultat går det inte att dra någon
slutsats till den nedåtgående trenden.
På frågan till vårdnadshavare om eleverna är med och påverkar på lektionen är
trenden att i de yngre åren anser vårdnadshavare att eleverna är med och påverkar
mer än eleverna i äldre åren. Samband finns mellan elevernas upplevelse av
delaktighet och inflytande och vårdnadshavares upplevelse. I båda fallen är
upplevelsen att delaktighet och inflytande minskar med stigande ålder.
Möjligheten för elever att var med och påverka upplevs minska med stigande ålder,
undantaget grundsärskolan som har fått ett högt resultat gällande inflytande. De
yngre eleverna upplever att de får vara med och påverka i större utsträckning än de
äldre.
Trots nya enkätfrågor, som framgår av enheternas analys, behöver begreppen
delaktighet och inflytande synliggöras, uppmärksammas och medvetandegöras när
elevinflytande sker. Det framkommer också att begreppen behöver förtydligas både
för elever och för vårdnadshavare vilket utrymme det finns utifrån läroplanens
ramar. Någon enhet påvisar även att det behövs en kollegial samsyn kring hur en
progression i elevinflytande kan se ut i stigande ålder och mognad.
Samtliga skolenheter har kontinuerliga klass-, kost- och elevråd. Rektorerna lyfter
också fram ett flertal andra exempel på pågående arbete i verksamheten vad
beträffar delaktighet och inflytande som till exempel elevledda utvecklingssamtal,
arbete med individuella utvecklingsplaner (IUP:er) olika enkäter samt ämnet elevens
val. Vårdnadshavare görs medvetna genom utvecklingssamtal, föräldramöten samt
även genom skolornas lärplattform InfoMentor. Dock visar analysen att betydelsen
av begreppen behöver förtydligas för vårdnadshavare vad, när och hur eleverna
görs delaktiga och har inflytande över sin utbildning.
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En frågeställning är om vårdnadshavare i tillräcklig omfattning går in på InfoMentor och tar del av information som ges.
5.4.5.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:




5.4.5.3

Samtliga skolenheter har kontinuerligt klass-, kost-och elevråd.
Enheterna arbetar fortlöpande vad beträffar delaktighet och inflytande med
ex. struktur kring trygghetsvandringar och ta fram ordningsregler.
Resultaten tyder på en progression kring elevers inflytande och delaktighet
vid elevledda utvecklingssamtal.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



5.4.6

Synliggöra, uppmärksamma och medvetandegöra när elevinflytande sker för
såväl elever som vårdnadshavare samt diskutera begreppen delaktighet och
inflytande
Utveckla elevrådsarbetet så att kopplingen med inflytande och delaktighet
blir tydligare för elever och vårdnadshavare.
Rektorns ansvar

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) belyser
rektorns ansvar (kap. 2.8). Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig
personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som
helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs
upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Utöver
detta har rektor ett särskilt ansvar för vissa specifika områden.
5.4.6.1

Resultat och analys

Under läsåret 2018/2019 har några förändringar skett i rektorsorganisationen, två
vakanta tjänster har tillsatts. Rektor för Prismaskolan tillträdde oktober 2018 och i
januari 2019 tillträdde en ny biträdande rektor på Högelidsskolan 7-9. Under våren
2019 valde rektor för Grangärdets skola och rektor för Hasslerör och Lyrestads
skolor att säga upp sig. Efter en samverkad omorganisation i grundskolans
ledningsstruktur kommer en av dessa två tjänster att tillsättas under hösten 2019.
Forskningen visar att kontinuitet är viktigt för en organisations utveckling, ledning
och styrning. De senaste två läsåren har grundskolans ledningsgrupp genomgått
flera rektorsbyten som inte gagnar verksamheten. Stödfunktioner är viktiga för
rektor men också möjligheten till kollegialt lärande vilket sker kontinuerligt på
gemensam ledningsgruppstid.
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Rektorerna har tillgång till erforderliga stödresurser kring exempelvis
administration, ekonomi, kvalitetsarbete och lokalfrågor. Staben i sektor utbildning
har utvecklats under senare år och upplevs idag fungera på ett tillfredsställande sätt.
Stödet och stödstrukturerna i fastighetsfrågor har utvecklats genom dialog och ett
gemensamt fokus på uppdraget utifrån respektive verksamhet, men stödet runt IT –
frågor behöver fortfarande utvecklas. Varje rektor har mandat och möjlighet att
organisera så att ytterligare stödresurser finns tillgängliga inom den egna verksamheten. Detta ger dock upphov till en avvägning i hur resurser ska prioriteras,
antingen direkt till verksamheten eller indirekt till verksamheten i form av ett utökat
administrativt stöd. Den förstärkta elevhälsan är ett stöd till rektor i arbetet med
barn i behov av särskilt stöd. Utbildningsnämnden följer kontinuerligt upp
rektorernas arbetsmiljö och arbetsbelastning.
Rektorerna ges kompetensutvecklingsinsatser såsom rektorsutbildning, rektorslyft
och annan spetsutbildning. Tillgång finns till Avonova, ledarsupport för individuellt
stöd för varje rektor. En viktig del i samlärandet för rektorer är den gemensamma
ledningsgruppen för grundskolan som har möte en dag per vecka.
Resultatet i kvalitetsuppföljningarna visar på en variation mellan rektorernas analys
av rektorns ansvar. Resultatet visar inte på någon koppling mellan skolenheternas
resultat och den egna analysen av ansvaret för resultaten. Det finns ett behov av att
rektor tar ett ökat ansvar för att kontinuerligt och systematiskt följa upp skolans
resultat och vidta de åtgärder som behövs för att öka måluppfyllelsen. Det finns
vidare behov av att systematisera kvalitetsarbetet kring elevernas resultat med
uppföljningar så att resultat, analys, åtgärder och uppföljning blir ett levande arbete
i verksamheten. Resultatet i kvalitetsuppföljningarna under rektors ansvar kan
förklaras med den omsättning av rektorer som varit inom grundskolan, vilket
medfört att kontinuiteten i ledarskapet uteblivit. Under läsåret har rektorsgruppen
arbetat fram en gemensam kompetensutvecklingsplan för grundskolan. Målet är att
stärka de synliggjorda utvecklingsområdena förhållningssätt/bemötande och
digitalisering för att höja måluppfyllelsen för eleven. En progression har skett i från
föregående år, rektorerna tar ett ökat ansvar för att dokumentation, underlag och
beslut är av hög kvalitet och i enlighet med styrdokumenten.
Rektorerna beskriver att de tillsammans med medarbetarna arbetar för att bygga
upp förtroendefulla relationer med vårdnadshavarna. Kontakt upprättas tidigt
mellan skola och hem om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan.
Under året har en lärplattform (Infomentor) utvecklats i grundskolan vilken ger en
ökad kontaktyta med hemmen. Infomentor kommer att utvecklas ytterligare så att
lokala pedagogiska planeringar, kunskapskrav med mera kan finnas lättillgängliga
för elever och vårdnadshavare.
Rektorer prövar nya sätt att organisera sin verksamhet för ökad flexibilitet utifrån
elevernas behov. Pedagoger och Barn- och elevhälsan görs i ökad grad delaktiga i
resursfördelningen på skolorna. Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får
tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva
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kunna söka och utveckla kunskaper, till exempel bibliotek, datorer och andra
hjälpmedel.
Rektor ansvarar för att eleverna har en god lärandemiljö. I detta inryms även
ändamålsenliga lokaler. Satsning på digitala verktyg i undervisningen behöver
fortsatt utvecklas Under läsåret har samtliga elever åk 6-9 fått tillgång till en dator
bl.a. genom statsbidrag. Inför kommande digitalisering av nationella prov är det
viktigt att eleverna har en förmåga att arbeta digitalt. 1:1-satsningar till samtliga
årskurser på sikt och övriga digitala läromedel. Förutom att skapa nya möjligheter
för elevernas lärande och lärarnas undervisning underlättar verktygen även lärarnas
dokumentation och administration. Vikten av att fortsatt utveckla digitaliseringen är
kopplad till grundskolans gemensamma kompetensutvecklingsplan. Biblioteken på
skolorna används och i samarbete med bibliotekarier på stadsbiblioteket inspireras
eleverna till läsning.
Skolorna har formella former för elevinflytande såsom klass-, elev- och kostråd.
Rektorerna behöver ta ett ökat ansvar för att utveckla elevernas inflytande i
undervisningen. Rektorerna har utvecklat arbetet med övergångarna inom och
mellan skolor och skolformer detta läsår, vilket förväntas ges resultat för eleverna
kommande läsår. Ett fortsatt utvecklingsområde är att implementera Barn- och
elevhälsoplanen och att säkerställa att varje lokal elevhälsoplan är framtagen och
implementerad hos medarbetarna. Ett fortsatt fokus på främjande av närvaro krävs
och att ”frånvarotrappan” i elevhälsoplanerna är förankrad hos samtliga som
arbetar på skolenheten.
Samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan behöver utvecklas så att
eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning
och yrkesinriktning och arbetet med Prao i åk 8 behöver utvecklas ytterligare inför
kommande läsår.
5.4.6.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande styrkor i rektorns
ansvar.


5.4.6.3

En gemensam kompetensutvecklingsplan för grundskolan är framtagen och
under utveckling.
Samsyn i ledningsgruppen för grundskolan för att nå en likvärdig utbildning
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande utvecklingsområden i
rektorns ansvar:


Utveckla arbetet för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande
till de nationella målen och kunskapskraven.
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Säkerställa att Barn- och elevhälsoplanen är implementerad och att
frånvarotrappan följs.
Utveckla skolans arbetsformer så att ett aktivt elevinflytande gynnas.
Leda digitalisering på enheterna.
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5.5

Fritidshem

Fritidshemmet ska komplettera skolan i att genomföra och uppfylla läroplanens mål.
När lärarna i fritidshemmet har en förtroendefull samverkan med skolan, och har
kännedom om läroplanens alla delar, kan det bidra till att eleverna får en kontinuitet i
undervisningen. Fritidshemmet ska i sin utbildning ta till vara elevernas lust att lära,
stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid och stödja
social gemenskap. Fritidshemmets uppdrag handlar om att stödja utveckling av
normer och värden, kunskaper, ansvar och inflytande. I uppdraget ingår att samverka
med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa sett ur ett helhetsperspektiv, där elevens bästa är i fokus för hela verksamheten.
5.5.1
5.5.1.1

Elevhälsoarbete
Resultat och analys

Analysen visar att de lokala elevhälsoplanerna är kända för pedagogerna, men
behöver fortsätta implementeras fullt ut i verksamheten. Det finns en ambition att
fritidshemspersonalen finns representerad när det gäller elevhälsoteam (EHT) och
elevhälsokonferens (EHK) för gemensamma elever. När det gäller elever i behov av
särskilt stöd så kan man se att det finns ett utvecklingsområde när det gäller
ärendegången som finns framtagen för grundskolan. Få fritidspedagoger lyfter
ärenden till EHT då det saknas en samsyn kring elevens hela dag. Strukturer för
överlämningar behöver ses över för att ta hjälp av varandras kunskaper och
erfarenheter.
Kvalitetsuppföljningen visar att professionerna i elevhälsan har samarbete i viss
utsträckning med fritidspedagogerna, men man kan urskilja ett behov att stärka det
samarbetet.
5.5.1.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:


5.5.1.3

Den lokala elevhälsoplanen är känd för personalen.
Fritidspedagogerna finns representerade på EHT och EHK.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



Stärka samarbetet kring elevens hela dag, skola/fritidshem/EHT.
Stärka samarbetet med EHT professionerna.
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5.5.2
5.5.2.1

Hög måluppfyllelse
Resultat och analys

Utifrån analysen gjord av fritidshemmets verksamhet, framkommer det att
fritidshemmen arbetar utifrån styrdokumenten i de aktiviteter som utförs. Dock
synliggörs inte tydliga kopplingar till styrdokumenten i aktiviteternas planeringar.
För att kunna utvärdera verksamheten behöver det finnas utvärderingsbara mål
som -vad, -hur och -varför en aktivitet genomförs.
Analysen visar att enheterna ligger på väldigt olika nivå i arbetet med kvalitetsverktyget. Vissa enheter har ett fungerande kvalitetsverktyg, medan andra har det
som ett utvecklingsområde. Dock behöver arbetet genomgående kopplas till
läroplanen i högre grad.
Ledningsgruppen för grundskolan har under läsåret satsat på att sätta fritidshemmet
i fokus. Det finns en arbetsmiljögrupp och en utvecklingsgrupp för fritidshemmen
som arbetar övergripande och i grupperna finns representanter från samtliga
fritidshem. Gemensamma möten är en viktig kompetensutveckling och ger
möjlighet till erfarenhetsutbyte och det är därför av stor vikt att dessa gemensamma
möten fortgår. Fritidshemmets dag blev ett positivt arrangemang där
fritidshemmens verksamhet lyftes fram.
Analysen visar att det finns en ambition att använda sig av digitala verktyg i
verksamheten, men att kunskapen och brist på utrustning blir ett hinder.
Kvalitetsuppföljningen visar att tidregistreringen i Infomentor är ett användbart
verktyg för att följa upp närvaron och kommer följas under kommande läsår.
Nyckeltal Fritidshem/Lärande och kunskaper
Elevgrupp (antal elever per avdelning), kommunal
regi (Källa: Skolverket, jämförelsetal)

16/17
42,4

17/18
56,0

18/19
58,3

Gruppstorlek och personaltäthet har inte kopplats till verksamhetens arbete och
måluppfyllelse, dock framkommer exempel på flexibel lokalanvändning i
verksamheten för att skapa goda lärmiljöer för eleverna. Då rektorer organiserar
verksamheten utifrån elevens hela skoldag är inte antalet avdelningar jämförbara
med riket då en skola har ett fritidshem (en avdelning) men eleverna är uppdelade i
grupper kopplat till den årskurs de går i.
5.5.2.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:



Fritidshemmen arbetar utifrån styrdokumenten.
Det finns en arbetsmiljögrupp och en utvecklingsgrupp som bidrar till
kompetensutveckling och samsyn.

Sida: 88 (135)



5.5.2.3

Tidsregistreringen i Infomentor gör att det blir en tydlig överblick över
närvaron.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



5.5.3
5.5.3.1

Utveckla arbetet med pedagogiska planeringar där syfte och mål synliggörs.
Tydliggöra styrdokumenten i kvalitetsverktyget.
Utveckla arbetet med digitala verktyg.
Den pedagogiska måltiden
Resultat och analys

Analysen visar att pedagogerna är delaktiga i den pedagogiska måltiden.
Upplevelsen är att det finns tid för att äta både frukost och mellanmål. För att öka
matron har pedagogerna insett vikten av att organisera kring måltiden med rutiner
och strukturer, dock är det ett utvecklingsområde då man inte har hittat formerna
än på alla enheter.
Analysen visar att eleverna önskar större variation av vad som serveras på frukost
och mellanmål. Kostrådet är här av stor betydelse för att lyfta fram elevernas åsikter
om matsituationen.
5.5.3.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:


5.5.3.3

Pedagogerna är delaktiga i den pedagogiska måltiden.
Tid finns schemalagd för måltiderna.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



Organisera kring måltiden med rutiner och struktur för att öka
matron vid matsituationerna.
Större variation av vad som serveras vid måltiderna.
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5.5.4
5.5.4.1

Trygghet/studiero
Resultat och analys

Nyckeltal Fritidshem/Trygghet och studiero
Mitt barn känner sig tryggt i fritidshemmet
(Vårdnadshavare, svar i %, källa: egen enkät)
Inskrivna barn/årsarbetare kommunala fritidshem, antal
(Källa: Kolada)
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn
(Källa: Kolada)

16/17
99

17/18
95

18/19
94

2016
21,7

2017
23,9

2018
23,5

39 600

40 200

37 700

Enkätresultaten visar att vårdnadshavares upplevelse av elevernas trygghet i
fritidshemmet är på en fortsatt hög nivå, även om någon enhet visar på något lägre
resultat än föregående år.
Analysen visar att fritidshemmens värdegrundsarbete i att skapa goda relationer
med elever, med hjälp av gruppstärkande aktiviteter, är en genomgående styrka för
samtliga fritidshem. Vikten av goda relationer med vårdnadshavare lyfts också som
en styrka. På flera enheter arbetar fritidshemspersonal som trivselledare, med
ansvar för rastaktiviteter, för att skapa trygghet, vilket har visat på bra resultat.
Analysen visar att enheterna arbetar utifrån ”Plan mot diskriminering och
kränkande behandling”. Ett stort fokus läggs på att hantera konflikter i den dagliga
verksamheten, dock skrivs få kränkningsanmälningar på fritidshemstid. Ett
utvecklingsområde är att föra diskussioner kring begreppen kränkning kontra
konflikt och hur man skiljer på dessa, samt vikten av att dokumentera aktuella
händelser.
Uppföljningen visar på att flera enheter fokuserat på att skapa mindre sammanhang
för att öka tryggheten hos eleverna. Dock är det här ett utvecklingsområde för
några enheter. Genomgående bland enheterna beskrivs vikten av att planera och
organisera för att skapa en flexibilitet mellan mindre och större sammanhang för
eleverna. För att se och förstå alla elever behövs kunskap om hur arbetet kan
utvecklas.
5.5.4.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:



Det pågår ett aktivt värdegrundsarbete för att skapa goda relationer och
trygghet i verksamheten.
Goda relationer med vårdnadshavare och elever.
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5.5.4.3

Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:


5.5.5
5.5.5.1

Planera och organisera för att skapa en flexibilitet mellan större och mindre
sammanhang för eleverna.
Utveckla rutinerna av kränkningsärenden.
Inflytande/delaktighet
Resultat och analys

Nyckeltal Fritidshem/Inflytande och delaktighet
Personalen i fritidshemmet tar hänsyn till barnens åsikter.
(Vårdnadshavare, svar i %, källa: egen enkät)

16/17
97

17/18
92

Enkätresultaten visar att måluppfyllelsen gällande vårdnadshavares upplevelse av
barns inflytande/delaktighet på fritidshemmet är något högre än föregående år.
Det framkommer i kvalitetsuppföljningarna att pedagogerna tar tillvara på elevernas
nyfikenhet och intressen och erbjuder aktiviteter utifrån dessa. Dock visar analysen
att detta inte synliggörs i tillräcklig utsträckning till varken elever eller vårdnadshavare. Genom föräldramöten och lärplattformen InfoMentor behöver betydelsen
av begreppen inflytande och delaktighet tydliggöras för vårdnadshavare, samt
synliggöras när det sker i verksamheten.
5.5.5.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:


5.5.5.3

Fritidshemspersonalen tar tillvara på elevernas nyfikenhet och intressen och
erbjuder aktiviteter utifrån dessa.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



5.5.6

Diskutera begreppen inflytande och delaktighet med eleverna.
Utveckla användandet av Infomentor som informationskanal för att
synliggöra elevernas delaktighet och inflytande.
Rektorns ansvar

För resultat och analys se punkt 5.4.6 Rektorns ansvar (Grundskola).

18/19
93
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5.6

Grundsärskola

5.6.1

Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever”

5.6.1.1

Resultat och analys

Nyckeltal Grundsärskola/Inkluderande arbetssätt
Mina lärare tror på mig
(Elev grsär, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Mina lärare hjälper mig
(Elev grsär, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Mottagande i särskola, antal inskrivna elever
Mottagande i särskola, antal beslut mottagna elever (varav)

16/17
--

17/18
--

18/19
93

--

--

100

24
5

21
3

26
8

I grundsärskolan genomförs och planeras arbetet utifrån varje elevs individuella
behov. Lärarna skapar individuella scheman för samtliga elever. Förutsättningar finns
för ett inkluderande arbetssätt att se och förstå alla barn och elever. En hög
kompetens i personalgruppen säkerställer elevernas behov och rättigheter. Ett
utvecklingsområde är att arbeta mer förebyggande och främjande vad gäller
samverkan med grundskolan.
5.6.1.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:

5.6.1.3

Hög kompetens bland personalen att bedriva ett inkluderande arbetssätt.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:

5.6.2
5.6.2.1

Fortsatt arbete med att utveckla ett samarbete med grundskolan.
Hög måluppfyllelse
Resultat och analys

Nyckeltal Grundsärskola/Lärande och kunskaper
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
(Elev grsär, svar i %, källa: egen enkät)
Jag vet hur det går för mig i skolan
(Elev grsär, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag tycker om att lära i skolan
(Elev grssär, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Andel (%) elever med godkända betyg i alla ämnen, årskurs 6

16/17
66,7

17/18
i.u.

18/19
--

--

--

100

--

--

93

0

1

--
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Andel (%) elever med godkända betyg i alla ämnen, årskurs 9
Andel (%) elever med frånvaro över 10 procent,
grundsärskola

100
12,5

5
1

Verksamheten i grundsärskolan har en tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och
elever och vårdnadshavare upplever en hög grad av trygghet vilket utgör en
förutsättning för hög måluppfyllelse. Grundsärskolan gör egna enkäter. 100 % av
grundsärskolans elever som läsåret 2018/2019 avslutade grundsärskolan har nått
kunskapskraven för grundsärskolan. Elevens vårdnadshavare eller eleven begär om
de vill ha betyg. Eleven får ett intyg om avslutad skolgång.
Grundsärskolan har ett fortsatt utvecklingsarbete med inriktning på kunskapsuppdraget utifrån läroplanen, fokus på lärprocesser i det systematiska kvalitetsarbetet med strukturer för kunskapsuppföljning. Arbetet i grundsärskolan sker såväl
i gemensamma grupper som individuellt utifrån elevens behov. Elevers uppfattning
och förmåga att koppla betyg till insatser och möjliga framtida förmåner varierar
kraftigt.
Det är tydliga igenkänningsstunder under dagen för eleverna och det arbetas med
taktil stimulans och doftigenkänning. Personalen arbetar med tecken som stöd.
Bilder används med inriktning på kommunikation. Bilder används i stället för
bokstäver och ordbilder – ett sätt att ”läsa”. Under läsåret har specialpedagogiska
skolmyndigheten varit ett stöd och utbildat i kommunikation och bildanvändning.
Lärarkompetensen på grundsärskolan har förstärkts under läsåret vilket främjar
arbetet med elevernas kunskapsutveckling. Det finns behov av att arbeta vidare
med elevernas reflektion kring det egna lärande. Skolformen ska eftersträva
”normalitet” och integrering i övriga skolan.
För elever som läser med inriktning träningsskola sker undervisningen i ämnesområden. Det framkommer att verksamheten bör utveckla samarbetet med
grundsärskolan för enskilda elever i syfte att utveckla lärandet.
5.6.2.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:


5.6.2.3

Struktur för kunskapsuppföljning.
Individanpassad undervisning
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:


Utveckla samarbetet mellan särskolan, träningsskolan och grundskolan

-2
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5.6.3

Den pedagogiska måltiden

Se under pedagogiska måltiden 5.4.3. grundskola.
5.6.4
5.6.4.1

Trygghet/studiero
Resultat och analys

Nyckeltal Grundsärskola/Trygghet och studiero
Jag känner mig trygg i skolan
(Elev grsär, svar i %, källa: egen enkät)
Jag känner mig glad när jag går till skolan
(Elev grsär, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Antal ärenden diskriminering och kränkande behandling
Antal anmälningar till socialtjänsten

16/17
100

17/18
i.u.

18/19
93

--

--

87

0
2

0
1

0
2

Av kvalitetsuppföljningen framkommer att verksamheten lagt stor vikt vid att skapa
trygghet och en gemensam värdegrund. Samarbete med vårdnadshavare har varit en
viktig del i arbetet liksom gemensamma arbetslagsmöten för att utveckla arbetet.
Både elever och vårdnadshavare beskriver att de upplever trygghet i verksamheten i
de utvecklingssamtal som genomförts. Eleverna har en säker, trygg och väl
strukturerad vardag. Pedagogerna tar sig tid att lära känna hela barnet och dess
situation. Tryggheten är något högre där vi läser ämnen än på träningsskolan där vi
läser ämnesområden.
Grundsärskolan har arbetat med välkomstsamtal med vårdnadshavare, trygghetsvandringar, trivselenkäter, gemensamma aktiviteter både inom grundsärskolans
olika inriktningar och tillsammans med grundskolan. Pedagogerna finns med
eleverna under raster för att stödja det sociala samspelet. Metoder behöver
utvecklas i kommunikationen med träningsskolans elever för att säkerställa att
eleverna känner sig trygga utifrån att det är svårt att tolka elevers kommunikation.
5.6.4.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:


5.6.4.3

Vuxnas närvaro har skapat trygghet bland eleverna.
Arbetsformer med tydlig struktur och förutsägbarhet.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:


Säkerställa att träningsskolans elever känner sig trygga
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5.6.5
5.6.5.1

Inflytande/delaktighet
Resultat och analys

Nyckeltal Grundsärskola/Inflytande/delaktighet
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
(Elev grsär, svar i %, källa: egen enkät)
Mina lärare lyssnar på mig
(Elev grsär, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019

16/17
87,6

17/18
i.u.

18/19
--

--

--

93

Begreppet inflytande och delaktighet behöver tydliggöras så att eleverna förstår vad
elevinflytande innebär och hur det kan kopplas till ett reellt inflytande av till
exempel arbetsformer. Grundsärskolan behöver arbeta med att tydliggöra
begreppen delaktighet och inflytande så att eleverna har en förståelse för
innebörden av dessa. Pedagogerna har en god förmåga att individanpassa utefter
elevens behov och önskemål. Att ge tid att lyssna och se alla elever gör att elevernas
ansvar och inflytande ökar. Alla elever kan ha inflytande och delaktighet om
omständigheterna är de rätta, tid ges, rätt frågor ställs, o.s.v. Grundsärskolan arbetar
med främjande och förebyggande arbete med värdegrundsarbete i klass. T.ex. ”våga
tycka”, enskilda samtal om trygghet och trivsel med mentor, klassråd, trygghetsvandringar, bemanning i alla situationer.
Träningsskolan har under läsåret arbetat med att utveckla arbetssätt kring
kommunikation för att öka elevernas delaktighet vad gäller möjligheten att uttrycka
egna val.
5.6.5.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:

5.6.5.3

Elevernas delaktighet.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:

5.6.6
5.6.6.1

Arbeta med att tolka elevernas förståelse för begreppet inflytande.
Rektorns ansvar
Resultat och analys

Rektor har ett tydligt pedagogiskt ledarskap och leder verksamheten utifrån de
nationella målen för utbildningen. Under läsåret har ett systematiskt kvalitetsarbete
påbörjats, men arbetet behöver fördjupas under kommande läsår. Rektor kommer
fortsätta arbetet med att tydliggöra kunskapsuppdraget inom verksamheten.

Sida: 95 (135)

Grundsärskolan har samarbetat med arbetslivet utanför skolan och under året har
eleverna haft möjlighet till praktik utanför skolan. Studie- och yrkesvägledarfunktionen inom grundsärskolan har lyfts på nätverksträffar för grundsärskolor
inom Skaraborg, dels utifrån kompetens och dels utifrån en likvärdighet för
sökmöjligheter till gymnasieskolan för grundsärskolans elever.
5.6.6.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande styrkor i rektorns
ansvar.

5.6.6.3

Rektor är pedagogisk ledare för verksamheten.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande utvecklingsområden i
rektorns ansvar.


Studie- och yrkesvägledarfunktionen i grundsärskolan.
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5.7

Gymnasieskola

Vadsbogymnasiet erbjuder 11 nationella program, tre program vid gymnasiesärskolan samt introduktionsprogrammen. Sammanlagt har 783 elever studerat vid
Vadsbogymnasiet läsåret 2018/19. Verksamheten leds av en skolledning bestående
av rektor, tre programrektorer och en ekonomiintendent. Till skolledningen hör
även biträdande rektor för vuxenutbildningen och rektor för gymnasiesärskolan.
Prioriterade arbetsområden är sedan flera år ämnesövergripande arbete, användandet av IT som verktyg i undervisningen samt arbete med att göra anpassningar i
undervisningen för ökad inkludering. I början av läsåret beslutades även att
prioritera arbetet med att stärka trygghet och studiero och därigenom också trivseln
på skolan för såväl medarbetare som elever samt att arbeta förebyggande med att
främja närvaron för att få elever att lyckas ännu bättre och öka deras lärande och
därigenom även vår måluppfyllelse.
Avdelningen har även arbetat vidare med att stärka läsförståelsen bland elever och
svensklärare har under året fortbildat sig via läslyftet 2. Vid Vadsbogymnasiet har
det funnits en skolutvecklingsgrupp bestående av förstelärare och lektorer.
5.7.1
5.7.1.1

Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever”
Resultat och analys

Nyckeltal gymnasieskola/Inkluderande arbetssätt
Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så jag
förstår
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag
behöver det
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Antal beslutade åtgärdsprogram

16/17
--

17/18
--

18/19
86

91

92

--

--

--

92

15

9

13

Det framkommer i programmens kvalitetsverktyg att det finns en kontinuerlig
diskussion i arbetslagen kring anpassningar och särskilt stöd. Det kollegiala lärandet
och samarbetet med specialpedagoger gör att gymnasiet idag upplever att en högre
grad av inkludering jämfört med tidigare. Det handlar dels om fysisk inkludering i
form av organisation, dels om den sociala inkluderingen på individ och gruppnivå,
men också om den inkluderande undervisningen i klassen i form av metoder,
pedagogik och anpassningar. Undervisningen anpassas i allt högre grad efter den
aktuella elevgruppens- och individens förutsättningar, vilket lektionsobservationer
och svaren i elevenkäten åk 2 ger stöd för. Flera av skolans nationella program
samarbetar med gymnasiesärskolan.
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Introduktionsprogrammens omarbetade struktur med ett inkluderande tankesätt för
att finna lösningar för eleverna är fortsatt ett gott exempel. För elever på språk-introduktionen har man utvecklat en ny struktur gällande gruppindelning, undervisning och bedömning av svenska som andraspråk. Detta ger en tydlig struktur
och en röd tråd i undervisningen inom ämnet, vilket bedöms ha höjt kvaliteten på
undervisningen och ökat andraspråkselevernas måluppfyllelse.
Antal åtgärdsprogram har ökat något från 9 till 13, vilket kan ses som ett relativt
lågt antal utifrån antal elever totalt. Idag upptäcker skolan snabbare behov av
anpassningar och särskilt stöd. En väl genomarbetad lokal elevhälsoplan, förstärkt
elevhälsa, goda rutiner, samarbete med elevhälsans samtliga professioner, täta
uppföljningar och utvärderingar påverkar arbetet positivt. Elevhälsan, och då främst
specialpedagogerna, har handlett såväl skolledare som pedagoger för att möta elever
i behov av anpassningar och särskilt stöd. Elevhälsans personal har haft i uppdrag
att stötta undervisningen genom att göra observationer och handleda lärare i
klasserna, vilket har fungerat väl.
Behov finns av ett fortsatt arbete med att höja kompetensen ytterligare kring tidiga
insatser i form av kartläggningar och anpassningar. Vidare finns ett behov av att
öka samarbetet med grundskolorna för att få konstruktiv och relevant information
gällande anpassningar och behov för de elever som ska börja gymnasiet.
Implementeringen av den lokala elevhälsoplanen för Vadsbogymnasiet fortsätter
kontinuerligt för att skapa en samsyn, gemensamt förhållningssätt, likvärdighet och
rättssäkra processer på skolan.
5.7.1.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:





Ökad kunskap, kollegialt lärande och intresse kring anpassningar för att
inkludera alla elever.
Ökad användning av elevhälsans kompetens i handledning av både
skolledare och pedagoger för att möta elever i behov av anpassningar och
särskilt stöd.
Genomförda kartläggningar för att tidigt upptäcka och åtgärda särskilda
behov.
Samarbeten över programgränser och mellan gymnasieskolan och
grundskolan.
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5.7.1.3

Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



5.7.2

Fortsatt samarbete med elevhälsan för att stärka det främjande och
förebyggande arbetet med olika anpassningar och extra anpassningar inom
ramen för undervisningen samt lyfta goda exempel och framgångsfaktorer.
Behov av fler och kontinuerliga möten med hela elevhälsan tillsammans
rektor och programrektorer för att öka likvärdigheten och det inkluderande,
främjande och förebyggande arbetssättet ytterligare.
Hitta former för att bättre kunna mäta effekten av genomförda insatser.
Hög måluppfyllelse

För att få gymnasieexamen krävs bland annat att 2250 av 2500 kurspoäng ska vara
godkända. Det finns också specifika kurser som eleven måste ha godkänt i för att få
en examen. För yrkesexamen gäller godkänt i svenska 1, matematik 1, engelska 5,
gymnasiearbetet samt i programgemensamma ämnen om 400 poäng. För högskoleförberedande examen gäller godkänt i svenska 1, 2 och 3, matematik 1, engelska 5
och 6 samt gymnasiearbetet. Betyget F (det vill säga inte godkänt) i någon av dessa
kurser innebär att eleven går miste om examen.
5.7.2.1

Resultat och analys

Nyckeltal gymnasieskola/Lärande och kunskaper
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig
mer (Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer
(Elev åk 2 gy, svar i %. källa: egen enkät) NY 2019
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika
ämnena (Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Antal elever med frånvaro över 10 procent
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal
gymnasieskola (fr.o.m. 2015 inkluderas även
kommunalförbundets skolor i kommunen), andel %
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning,
högskoleförberedande program kommunala skolor
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning,
yrkesförberedande program kommunala skolor
* resultatet lämnas av SCB i slutet av kalenderåret 2019

16/17
44

17/18
56

18/19
--

--

--

52

77

78

--

--

--

92

460
489
(IM 145) (IM 127)
76,1
81,7

363
79,9

14,9

15,5

15,2*

13,1

13,7

13,5*
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Svarsfrekvensen på elevenkäten minskade för läsåret 2018/19 från 91% till 78%
eftersom en klass inte svarade på elevenkäten, vilket måste beaktas i analysen. En
annan faktor att ta hänsyn till är att enkäten är omarbetad läsåret 2018/19 och
därför finns inte jämförelsetal på samtliga frågor.
På frågan ”Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer” upplever endast 52 % av
eleverna att så är fallet. Skolledningens bedömning av resultatet är att större fokus
behöver sättas på ledning och stimulans samt öka elevernas delaktighet. Skolan
behöver hitta gemensamma sätt att utvärdera kurser såväl under kursens gång som
efter kursens slut.
Elevhälsans personal har haft i uppdrag att stötta undervisningen genom att göra
observationer och handleda lärare i klasserna, vilket har fungerat väl. Denna form
av kompetensutveckling bör utvecklas vidare för att möta elever med särskilda
behov, påvisa enkla anpassningar och ge verktyg för stöd i undervisningen.
Under läsåret 2018/19 har arbetet med närvaro varit ett av de övergripande målen
för skolan. En arbetsgrupp under ledning av programrektor har utifrån frånvarotrappan tagit fram en lokal arbetsgång som implementerats på skolan. Arbetet med
att främja närvaro kan vara en av orsakerna till att andelen elever med frånvaro över
10% har minskat från 489 till 363. På rektorsområde 2 har frånvaron halverats. Den
angivna frånvaron över 10 % inbegriper även giltig frånvaro såsom ledighet och
sjukfrånvaro.
Genomsnittlig betygspoäng hos
avgångselever
Nationella program
Yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Riksrekryterande utbildningar
Vård- och omsorgsprogrammet
Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

16/17
14,0

17/18
14,9

13,1
12,1
…
…
…
13,2

…
13,1
13,5
…
…
14,8

14,5
…
14,8
14,4
14,4

15,2
…
15,6
15,5
15,6

18/19
14,3*
13,5*
11,4*
13.0*
13,8*
14,0*
14,7*
13,8*
15,2*
14,4*
15,7*
15,0*
15,2*
15,7*

* siffrorna för 2018/2019 är lokalt framtagna

Den genomsnittliga betygspoängen för elever som slutförde nationella program
med examen eller studiebevis om minst 2500 var vårterminen 2019 på Vadsbogymnasiet 14,3, vilket är marginellt lägre än läsåret innan. Siffran för riket 2018 är
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ännu inte framtagen av SCB. Högskoleförberedande programs meritvärde är
generellt högre än på yrkesförberedande program
Ämnesövergripande arbete, där flera ämnen och mål ingår i samma uppgift, är
exempel på arbetssätt som ger resultat för att elever ska känna lust att lära.
Examinationer ska föregås av tydliga beskrivningar av vilka kunskapskrav som
förväntas uppnås. En kontinuerlig diskussion och konkreta exempel på kunskapskrav och progression i betygsskalan gör det lättare för eleverna att förstå vad som
förväntas av dem. Detta formativa/coachande förhållningssätt kring var eleven
befinner sig, vart den ska och hur den ska komma dit är en framgångsfaktor
tillsammans med det ökade samarbetet med elevhälsan kring anpassningar, extra
anpassningar och särskilda behov som beskrivits ovan.
När det gäller användandet av digitala verktyg i undervisningen finns behov av
kompetensutveckling på skolan så att vi säkerställer en gemensam lägsta nivå. 20182020 har skolan en förstelärare med uppdrag att bedriva skol- och kompetensutveckling inom detta område. SKL:s skattningsverktyg LIKA har använts för att ta
fram ett nuläge, vilket i sin tur kommer att ligga som grund för framtida
fortbildningsinsatser.
Under läsåret 2018/19 har samrättning och sambedömning av nationella prov inom
svenska och engelska fortsatt. Målet med är att samarbetet ska leda till en högre
likvärdighet i betyg och bedömning samt en högre rättssäkerhet för eleverna
samtidigt som det internt leder till kollegialt lärande, samsyn och kompetensutveckling för lärarna.
Skolinspektionen genomförde den 28 november 2018 en kvalitetsgranskning av
betygssättningen på högskoleförberedande program vid Vadsbogymnasiet. Syftet
med granskningen var att granska kvaliteten i betygssättningsprocessen med fokus
på lärarnas arbete. Kvaliteten bedömdes utifrån i vilken utsträckning lärarna gör en
allsidig bedömning av elevernas kunskaper, baserat på ett brett och varierat
underlag och ämnet man granskade var svenska 3. Skolinspektionen bedömde att
lärarna samlar bedömningsunderlag som ger en bred och varierad bild av alla
elevers kunskaper i förhållande till syfte, centralt innehåll, kunskapskrav och den
undervisning som bedrivits, men att de nationella proven använts som ett formativt
underlag.
Läsåret 2018/19 var det en högre andel elever än tidigare som inte fick gymnasieexamen från Vadsbogymnasiet. 34 elever avslutade sina studier med studiebevis.
Studiebevis fanns på de flesta av skolans program, men TE och IN stack ut negativt
med 5 respektive 7 studiebevis.
På klassråd, programråd och elevråd diskuterades elevernas arbetsmiljö
kontinuerligt och den känsla av stress som många elever upplever främst i perioder
av nationella prov. En kartläggning av lärarnas prov- och examinationer
genomfördes och presenterades i utbildningsnämnden.
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5.7.2.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:




5.7.2.3

Samarbete med elevhälsan i observationer och handledning i
undervisningssituationer.
Samarbete mellan ämneslag så att kunskapsuppföljningen för eleven blir
tydligare och mer ämnesövergripande.
Samrättning av nationella prov stärker kollegiet i betyg och bedömning
samt ger högre rättssäkerhet och likvärdighet.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:








5.7.3
5.7.3.1

Öka elevernas lärande och måluppfyllelse genom att hitta nya vägar när det
gäller att främja närvaro och motverka frånvaro.
Tydliggöra mål och kunskapskrav inom respektive kurser, fortsätta att
utveckla arbetet med formativ bedömning, kollegialt lärande och att lyfta
goda exempel.
Fortsätta kompetensutveckla personal för att öka användandet av IKT i
undervisningen via våra förstelärare så att en gemensam lägsta nivå uppnås.
Skolan behöver försäkra sig om att lärarna gör en allsidig bedömning av
elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven.
Skolan behöver försäkra sig om att lärarna i högre utsträckning utvecklar en
samsyn kring bedömning och betygssättning.
Hitta vägar för en bättre samplanering kring prov och examinationer och
för att minska elevernas upplevda stress.
Erbjuda våra åk1- elever en introduktionskurs för att gör dem bättre
förberedda för studier på gymnasieskolan.
Den pedagogiska måltiden
Resultat och analys

Nyckeltal gymnasieskola/Pedagogisk måltid

16/17

17/18

18/19

Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
Jag har minst 20 minuter på mig att äta skollunch
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan äta mig mätt i skolrestaurangen

--

72

--

--

--

92

--

40

--

--

--

40
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(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Under läsåret 18/19 har det under lunchtid förekommit långa köer till skolans
restaurang. Detta har främst berott på att elever äter när de är hungriga och inte
alltid när de har lunchtid på sitt schema. Många av Vadsbogymnasiets elever är
resande, vilket gör att de behöver äta lunch tidigare än vad schemat anger. Under
vårterminen 2019 ändrades därför öppettiderna till restaurangen, vilket medförde
kortare köer. Genom att öppna restaurangen 10:45 minskades köerna avsevärt
mellan 11-12.
En mycket hög andel av eleverna vid Vadsbogymnasiet anger att de har minst 20
minuter på sig att äta, vilket ändå tyder på att de långa köerna inte påverkat
lunchtiden avsevärt. Däremot kan det inte fastställas om eleverna upplever att de
har tillräckligt med tid för att äta sin skollunch då detta inte mäts i årets enkät.
5.7.3.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:


5.7.3.3

Majoriteten av eleverna vid Vadsbogymnasiet har tillräckligt med tid för att
äta sig mätta.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:


5.7.4
5.7.4.1

Andelen elever som kan äta sig mätta i Skolrestaurangen måste höjas genom
att arbeta ännu mer aktivt tillsammans med eleverna via exempelvis matråd.
Trygghet/studiero
Resultat och analys

Nyckeltal gymnasieskola/Trygghet och studiero
Jag känner mig trygg i skolan
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
Jag har studiero på lektionerna
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
I min skola respekterar elever och lärare varandra
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit
elak mot en elev
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Antal ärenden diskriminering och kränkande behandling

16/17

17/18

18/19

96

96

96

--

--

75

--

--

82

--

--

88

6

1

8
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Antal anmälningar till socialtjänsten

4

22

På frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” är procentsatsen fortsatt mycket hög.
Däremot upplever endast 75% av eleverna att de har studiero och då handlar det
främst om klassrumssituationer och lärmiljö.
Antal ärenden gällande diskriminering och kränkande behandling har ökat något
samtidigt som antal anmälningar till socialtjänsten minskat. Det minskade antalet
anmälningar till Socialtjänsten skulle kunna vara resultat av ett omfattande arbete
med trygghet på skolan. Implementering av Plan mot diskriminering och kränkande
behandling har fortlöpt och det har visat sig att skolan är i behov av en gemensam
begreppsdiskussion.
Programmens lärare har målmedvetet arbetat med relationsskapande inom
klasserna men också mellan klasser och lärarna visar tydligt sitt engagemang
gällande elevernas mående. Skolan har ett större fokus på det förebyggande- och
främjande arbete. Introduktionsdagar för åk 1, en internationell Vadsbodag och
Kubprojektet har varit medvetna satsningar för att höja tryggheten och trivseln på
skolan.
Elevrådets representanter har genomgått elevskyddutbildning med fokus på
trygghet och studiero. Under läsåret har fokus legat på utbildning för personal i hotoch våldssituationer, vilket resulterat i en nödhjälpskalender som ska introduceras
under höstterminen 2019. Bråklarm har installerats i receptionen, i cafeterian och i
skolbiblioteket.
5.7.4.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:



5.7.4.3

Programmen har använt avsatt tid för introduktionsdagar och
programgemensamma aktiviteter.
Skolövergripande aktiviteter har genomförts för att öka trygghet och trivsel
på skolan för såväl personal som elever.

Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:




Fortsatt arbete med att implementera och använda Plan mot diskriminering och
kränkande behandling. Elever och lärare behöver få möjlighet att diskutera
begreppen i planen för ökad samsyn.
Implementera nödhjälpskalender.
Öka studiero genom att lägga fokus på klassrumssituationer och lärmiljöer.

11
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5.7.5
5.7.5.1

Inflytande/delaktighet
Resultat och analys

Nyckeltal gymnasieskola/Inflytande och
delaktighet
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019

16/17

17/18

18/19

79

79

--

--

--

69

Samtliga program har behov av att vidare diskutera elevinflytande och delaktighet
gällande undervisningen då endast 69 % av eleverna känner att lärarna tar hänsyn
till deras åsikter.
Eleverna har idag mer information kring kursens innehåll och planering, vilket
möjliggör att de kan komma med förslag och synpunkter på ett annat sätt. För att
kunna arbeta vidare med inflytandet i undervisningen är det viktigt att ta fram en
gemensam kursutvärdering av hur elever upplever möjligheten till inflytande och
delaktighet i undervisningen. Precis som när det gäller elevenkäten måste eleverna
känna att deras utvärderingar tas på allvar, att de får återkoppling och att de via
utvärderingarna också har möjlighet att vara med och påverka. Utvärderingar bör
göras kontinuerligt under kursens gång för att snabbt kunna följa upp och
återkoppla.
Klassråd, programråd, elevråd och matråd har genomförts kontinuerligt på skolan
under läsåret. Till läsåret 2019/20 kommer en elevkår att bildas på elevernas eget
initiativ. Skolans mål är även att elever ska ingå i arbetsgrupper som till exempel
internationaliseringsgruppen kommande läsår.
5.7.5.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:


5.7.5.3

Elevernas åsikter och inflytande tas tillvara genom klassråd, programråd och
elevråd.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:


Fortsätta förtydliga vad elevers inflytande och delaktighet kan handla om
både inom undervisningen men också på skolan i stort.
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5.7.6
5.7.6.1

Gemensamt fortsätta arbetet med att tydliggöra klassrådets, programrådets
och elevrådets betydelse genom att visa att elevernas åsikter är värdefulla
och genom att sätta frågor som engagerar eleverna på dagordningarna.
En gemensam och standardiserad kursutvärdering för elevernas upplevelse
av inflytande i utbildningen samt utveckla utvärderingar under pågående
kurs.
Påbörja ett värdegrundsarbete där elevinflytande ska ligga i fokus.
Rektorns ansvar
Resultat och analys

Rektor vid gymnasieskolan och vuxenutbildningen har det övergripande ansvaret
för verksamheterna. Rektor har stöd av programrektorerna för genomförandet av
uppdraget. Den gemensamma ledningsgruppen utgör ett nav för verksamheternas
samsyn. Ledningsgruppen, som leds av rektor, driver aktivt frågor som rör
verksamheternas gemensamma utveckling.
Inför varje nytt läsår görs en planering och prognos kring kommande elevtal och
om gymnasieskolans programutbud är anpassat efter elevernas önskemål.
Planeringen av individuella val görs utifrån elevernas behov av kurser samt utifrån
efterfrågan. Samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare inom grundskolan och
gymnasieskolan är största vikt. Skolan strävar efter att ge eleverna breda möjligheter
för att på så vis förhindra att framtida valmöjligheter stängs. För elever på yrkesprogram ska möjligheten alltid finnas att läsa in en högskolebehörighet. Studie- och
yrkesvägledare anordnar informationstillfällen där eleverna blir informerade om hur
deras olika val på skolan påverkar deras framtida utbildningsmöjligheter. Det finns
vid gymnasieskolan två studie- och yrkesvägledare.
Rektor och programrektorer arbetar med att följa upp lärares arbete genom
verksamhetsbesök och pedagogiska samtal i samband med programlagsarbete och
medarbetarsamtal. Varje lärare och pedagog har i sitt uppdrag till uppgift att
individanpassa undervisningen utifrån varje enskild elevs förutsättningar. Det finns
möjlighet för lärarna till stöd och handledning av kompetenser inom elevhälsoteamet när särskilda anpassningar ska genomföras i en elevgrupp eller till en enskild
elev.
Programrektorer leder elevhälsoteamets arbete i mindre team med fokus inom
respektive rektorsområde. Kontinuerligt träffas hela elevhälsan tillsammans med
rektor och samtliga programrektorer för att arbeta mer övergripande strategiskt. I
dessa möten ingår även studie- och yrkesvägledare samt medarbetare med ansvar
för kommunalt aktivitetsansvar.
Det finns ett fortsatt behov av att tydliggöra elevhälsoarbetet, implementera
gemensamma rutiner gällande närvaro och förankra lokal elevhälsoplan för att på så
vis utveckla arbetet med att främja närvaro och stödja elever i undervisningen så att
de kan nå så långt som möjligt utifrån sina respektive förutsättningar.
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Skolans demokratiuppdrag är centralt i läroplanen. Elevinflytande har varit och är
en stående punkt i samband med rektor och programrektorers samtal med lärare i
uppdragsdialog och i kvalitetsarbetet. För att elevinflytande ska kunna utvecklas
inom skolans alla sammanhang måste det formella inflytandearbetet komma på
plats, det vill säga i den nära kontakten mellan elev och mentor vid upprättande av
studieplan och genomförande av utvecklingssamtal, klassråd, programråd och
elevråd. Upprättandet av gemensam och engagerande dagordning inför klassråd och
programråd är ett lyckat exempel på en insats som hjälpt till att få fart på arbetet.
Ett annat arbete som behöver utvecklas vidare är utbildningar av elevrepresentanter
i föreningsteknik, elevrådsarbete, arbetsmiljöarbete och diskrimineringsarbete.
Vadsbogymnasiets elever har egna datorer i undervisningen så kallad 1-1-lösning.
Det finns ett intranät där material och lärarnas planering för undervisningen
publiceras och det är möjligt för eleverna att lämna in uppgifter via intranätet. På
skolan finns ett välutrustat skolbibliotek med bibliotekarie som håller öppet alla
skoldagar.
Vadsbogymnasiet samverkar med universitet och högskolor och genomför bland
annat studiebesök och studieresor till såväl närliggande högskolor som till Chalmers
i Göteborg och Tekniska Högskolan i Stockholm. Flertalet yrkesprogram har ett
nära samarbete med näringslivet och under hösten 2018 startade en lärlingsutbildning vid Vård- och omsorgsprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet. Vidare startade den ettåriga påbyggnadsutbildningen till gymnasieingenjör hösten 2018. Intresset från näringslivet är stort, vilket ger skolan möjlighet
att utveckla och förstärka samverkan mellan skola och arbetsliv.
Vadsbogymnasiet är certifierade som Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege,
vilket ger en kvalitetsstämpel och ett tätt samarbete med dessa branscher. Inför
kommande läsår kommer gymnasiet fortsätta att prioritera utvecklingen av det
globala- och internationella arbetet på skolan och en arbetsgrupp har tillsatts för
detta ändamål. Det finns förhoppningar kring att även bli en certifierad FN- skola.
Raoul Wallenbergprojekt kring mänskliga rättigheter fortsätter ytterligare ett läsår.
Inom ramen för Introduktionsprogrammen behöver skolan se över fler möjligheter
till utbildningar för att öka genomströmningen av programmens elever och höja
elevernas motivation. Fokus för detta utvecklingsarbete kommer att ligga på det nya
alternativet Programinriktat val men även möjligheten att starta yrkespaket.

5.7.6.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande styrkor i rektorns
ansvar:



Brett utbud av program och kurser.
Stort kontaktnät skola-arbetsliv och kontakt med ett flertal universitet och
högskolor. Uppstart 2018 av gymnasial lärlingsutbildning och utbildning till
gymnasieingenjör.
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5.7.6.3

Certifierade inom Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege.
Tillgång till två studie- och yrkesvägledare.
Väl utrustat bibliotek med utbildad bibliotekarie.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande utvecklingsområden i
rektorns ansvar:






Implementera lokal elevhälsoplan som inkluderar plan för att främja
närvaro och ska bidra till att stödja elevers individuella behov ytterligare.
Fortsatt arbete med att utveckla elevrådets arbete och ansvarstagande
genom att sätta frågor som engagerar på dagordningen.
Utveckla samarbetet med näringslivet genom gymnasial lärlingsutbildning
och utbildning till gymnasieingenjör.
Uppstart av yrkespaket och Programinriktat val för elever på
Introduktionsprogrammen.
Utöka och utveckla det internationella arbetet och det globala
engagemanget.

Sida: 108 (135)

5.8

Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för vuxna

5.8.1

Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever”

5.8.1.1

Resultat och analys

Nyckeltal Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för
vuxna/Inkluderande arbetssätt
Lärarna i min skola hjälper mig om jag behöver det
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät)
Mina lärare hjälper mig
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Antal beslutade åtgärdsprogram

16/17

17/18

18/19

79

100

--

--

--

100

1

0

0

100% av eleverna vid gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna
upplever att deras lärare hjälper dem. Antal åtgärdsprogram är fortsatt noll. I
gymnasiesärskolan sker ett ständigt arbete med extra anpassningar. Samtliga elever
är i behov av extra anpassningar utifrån sina enskilda behov. Vid behov utreds om
ytterligare stödbehov finns och åtgärder sätts in, till exempel intensivträning. Vid
enheten arbetar en specialpedagog med både undervisning, handledning och
kartläggningar. Specialpedagogen deltar även i elevhälsoarbetet. Pedagogerna har
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning och är specialister på extra anpassningar
och särskilt stöd.
Under läsåret har samarbete skett med barn- och fritidsprogrammet och introduktionsprogrammen vid Vadsbogymnasiet. Det är utvecklande för elever vid olika
program att få mötas, men det krävs planerade övningar för eleverna för att nå
stärkt självkänsla och självbild. Det behövs ett utökat samarbete som handlar om
att även bjuda in andra verksamheter till gymnasiesärskolans lokaler över längre tid.
Upplevelsen är att elever på gymnasiesärskolans olika program och särskild
utbildning för vuxna deltar och är en naturlig del av Vadsbogymnasiet och
Vuxenutbildning Mariestad.
Gymnasiesärskolan har tidigare arbetat med lektionsmatriser men minskat detta
arbete eftersom det inte längre gav några större effekter gällande förståelse för
kunskapskrav eller lärande. Under läsåret har ett annat upplägg använts där eleven
getts möjlighet att få en uppgift och instruktion i taget, vilket har visat sig vara mer
framgångsrikt för elevernas förståelse och lärande.
5.8.1.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:



Välutbildade pedagoger med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning som
är specialister på extra anpassningar och särskilt stöd.
Nytt arbetssätt för att öka elevernas förståelse och lärande.
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5.8.1.3

Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



5.8.2
5.8.2.1

Verksamheten behöver arbeta med att bjuda in andra elevgrupper och hitta
sätt att samarbeta över gränserna för att öka inkluderingen ytterligare.
Verksamheten behöver bli bättre på att tydliggöra start, genomförande och
avslut på lektioner och uppgifter.
Hög måluppfyllelse
Resultat och analys

Nyckeltal Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för
vuxna/Lärande och kunskaper
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät)
Jag tycker om att lära i skolan
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät)
Jag vet hur det går för mig i skolan
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät)
Mina lärare tror på mig
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Antal elever med frånvaro över 10 procent

16/17

17/18

18/19

79

100

--

--

--

93

100

100

--

--

--

100

94

100

--

--

--

93

0

0

2

Gymnasiesärskolan har tre nationella program. Läsåret 2018/19 fanns elever på
samtliga program, FAB - Fastighet, anläggning och byggnation, HRB - Hotell,
restaurang och bageri och det Individuella programmet.
De höga resultaten på enkätsvaren är inte förvånande. Personalen upparbetar nära
relationer med eleverna och har också god kännedom om elevernas kunskaper och
utvecklingsområden. Gällande måluppfyllelsen måste denna ses i relation till de
aktuella eleverna. Förutsättningarna för elevgruppen (inom ett specifikt program)
kan skilja sig markant mellan olika läsår. Elevernas kunskapsutveckling blir därför
lika viktig som deras måluppfyllelse i relation till styrdokumenten.
Frånvaro följs upp mycket systematiskt via omedelbara samtal med elev och
vårdnadshavare. Gällande de två elever som hade en frånvaro som överstiger 10 %
har ett antal insatser genomförts i form av samtal/möten med hemkommun,
ändrade färdsätt till skolan och möten med vårdnadshavare.
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Inför nytt läsår görs en grovplanering inom arbetslagen för att säkerställa att alla
moment tas upp i undervisningen. Rektor ger förutsättningar för att tid finns avsatt
för detta i början av varje läsår. Grovplaneringen är ett underlag för fortsatta
planeringsmöten inom arbetslagen under hela läsåret. Utifrån styrdokumenten
formulerar arbetslagen mål i sitt systematiska kvalitetsarbete som även finns med i
grovplaneringen. Eleverna finns även med i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.
Arbetslaget utvecklar sin undervisning genom kollegialt lärande och handledning i
olika undervisningssituationer. Arbetslaget har gemensamt arbetat fram fler
yrkesinriktningar vid det individuella programmet med syfte att eleverna efter färdig
utbildning ska få en sysselsättning som de själva valt och är intresserade av.
Vuxeneleverna som integrerats med gymnasieskolan bidrar med en positiv
inställning till studier vilket även höjer motivationen hos gymnasieeleverna.
5.8.2.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:


5.8.2.3

Hög kompetens och stor erfarenhet i personalgruppen. Mångfald av
arbetssätt och metoder i undervisningen.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:




5.8.3
5.8.3.1

Resultatet aktiviteter, metoder och arbetssätt som används/prövas ska
utvärderas mer systematiskt.
Fortsatt utveckling av användandet av digitala verktyg i undervisningen.
Bibehålla god ordning och struktur i verksamheten samtidigt som nya
utvecklande idéer kan få fäste.
Den pedagogiska måltiden
Resultat och analys

Nyckeltal Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för
vuxna/Trygghet och studiero
Jag tycker om skollunchen
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag äter mig mätt i skolrestaurangen
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019

16/17

17/18

18/19

--

--

53

--

--

80
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Endast hälften av eleverna vid gymnasiesärskolan och särskild undervisning för
vuxna upplever att de tycker om skolmaten. Eleverna uttrycker att namnet på
rätterna som serveras ofta är svåra att förstå och att det påverkar om de vill äta
maten eller inte. En del av eleverna behöver längre betänketid för att kunna ta
beslut för om man vill äta eller inte.
I programmens kvalitetsverktyg framgår inte verksamhetens fokus på arbetet med
den pedagogiska måltiden. Samtliga elever vid gymnasiesärskolan äter skolmåltid i
Vadsbogymnasiets matsal med stöd av pedagoger och elevassistenter. Det finns
reserverade platser för gymnasiesärskolans elever vilket gör det tryggt för eleverna
att komma in i den stora matsalen. Skollunchen är ett naturligt inslag och upplevs
som en sammanhållande del i elevens skoldag.
5.8.3.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:



5.8.3.3

Pedagoger och elevassistenter som tar ett naturligt ansvar för skolmåltiden i
matsalen.
Anpassningar och flexibilitet för de basala behoven är av yttersta vikt för
verksamheten. Framförhållning och planering genomförs inför måltiderna
för att det ska fungera.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



5.8.4
5.8.4.1

Behov av att tydliggöra innehållet i vad pedagogisk måltid är och att
tydliggöra pedagogernas arbete med eleverna.
Att prata mat och begrepp för att skapa förståelse för och kunskap om
måltiden.
Trygghet/studiero
Resultat och analys

Nyckeltal Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för
vuxna/Trygghet och studiero
Jag känner mig trygg i skolan
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät)
Jag känner mig trygg och säker i skolan
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag är glad när jag går till skolan
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Antal ärenden diskriminering och kränkande behandling
Antal anmälningar till socialtjänsten

16/17

17/18

18/19

100

100

--

--

--

100

--

--

87

3
0

3
0

3
1
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Lektionsbesök, dagliga observationer i korridor och dagliga samtal med elever
stödjer utfallet på enkätfrågan. Gymnasiesärskolan är en trygg verksamhet med god
studiero och en väl strukturerad vardag.
Elever med funktionsvariation löper dock större risk att utsättas för diskriminering
och kränkande behandling. Under läsåret har skolan fått kännedom om att det
händer mycket på elevernas boenden som påverkar deras skolsituation.
Vid gymnasiesärskolan arbetar pedagoger och elevassistenter mycket nära eleverna.
Det nära samarbetet gör att det omgående finns vuxna som reagerar på om elever
upplever otrygghet eller utsatthet i skolans miljöer. Det pågår ständigt elevsamtal
kring trivsel och trygghet på skolan samt eget ansvar. Vidare sker regelbundna
avstämningar med elever och vårdnadshavare. Elevernas möjlighet till inflytande
ges genom klassråd och programråd.
5.8.4.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:





5.8.4.3

Rutiner och arbetskultur som innefattar ett arbets- och förhållningssätt som
skapar stor trygghet för eleverna. All personal har god kännedom om alla
elever och det pågår ständigt möten och konversationer mellan personal
och elever.
Vid uppkomna incidenter utreder personalen alltid skyndsamt händelseförloppet. Uppföljning sker därefter via samtal med inblandade elever och
eventuellt vårdnadshavare.
Gymnasiesärskolan har engagerad personal som trivs, är flexibla och gör det
lilla extra som behövs föra att eleverna ska ha det bra.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:




Se över möjligheten att få en fungerande enkät/undersökning för de elever
som har svårast att kommunicera.
Utöka samarbetet med övriga gymnasiet och möjligheten till gemensamma
lektioner.
Fortsätta genomföra etiska samtal med eleverna och samtal om sociala
medier och mobilanvändande,

Sida: 113 (135)

5.8.5
5.8.5.1

Inflytande/delaktighet
Resultat och analys

Nyckeltal Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för
vuxna/Inflytande och delaktighet
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät)
Mina lärare lyssnar på mig
(Elev gysär/suv, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019

16/17

17/18

18/19

100

89

--

--

--

100

Eleverna på Hotell, Restaurang och bageri har successivt fått mer ansvar och
inflytande som resulterat i att de själva har planerat, strukturerat och genomfört
restaurangverksamhet med gäster. De har vidare samarbetat och kommunicerat vid
problemorienterade dilemman i en miljö som är komplex. Detta har gjort att
eleverna fått med sig en bredare helhetsupplevelse.
På Fastighet och byggnation så deltar alltid eleverna i planeringsarbetet. Efter
diskussion kommer eleverna fram till hur arbetsuppgifterna ska läggas upp för
dagen. Pedagogerna styr planeringen utifrån elevernas individuella förmågor och
förutsättningar.
5.8.5.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:



5.8.5.3

Verksamheten tar i hög grad de aktuella eleverna som utgångspunkt vid alla
typer av aktiviteter (undervisning, schemabrytande aktiviteter, studieresor
m.m.). Eleverna ges därigenom ett reellt inflytande över sin skolgång.
Pedagogerna är duktiga på att engagera eleverna och fånga deras intressen
och vilja lära.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



5.8.6

Utveckla synliggörandet varför eleverna arbetar med de olika momenten.
Uppmuntra eleverna att reflektera över vad de själva vill utveckla för att de
ska kunna ta ännu mer ansvar för det egna lärandet.
Presentera och förenkla kursmål och betygskriterier ytterligare.
Rektorns ansvar

För resultat och analys se punkt 5.8.5. Rektorns ansvar (Gymnasieskola).
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5.9

Kommunal vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Mariestad erbjuder grundläggande kurser såväl som gymnasiala
kurser. Inom yrkesvuxenutbildning är det vård- och omsorg som erbjuds i
Mariestad, men genom samarbete inom Utbildning Skaraborg finns ett brett utbud
av flera andra yrkesvuxenutbildningar. För nya svenskar finns även SFI-utbildning.
Läsåret 2018/19 erbjöds även lärlingsutbildning mot svets och marinteknik.
Vuxenutbildningen genomgick Skolinspektionens kvalitetsgranskning våren och
hösten 2018. Granskningen handlade om flexibilitet och individanpassning inom
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
5.9.1
5.9.1.1

Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever”
Resultat och analys

Vid vuxenutbildningen finns ett inkluderande arbetssätt på alla nivåer i
utbildningen. Elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen
måste därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan
variera både till längd och till innehåll. Utifrån Skolinspektionens identifierade
utvecklingsområden har ytterligare åtgärder vidtagits för att säkerställa
utbildningens flexibilitet. Rektor har säkerställt att utbildningen organiseras och
anpassas efter elevers behov. Detta i avseende studieform och när studierna kan
påbörjas.
SFI-verksamheten har en välfungerande struktur vad gäller inskrivning och nivåplacering vid introduktion. Under läsåret 2018/2019 har undervisningsgrupperna
struktureras efter studievägar vilket ger kvalitetssäkring i nivåplaceringen.
Målsättningen var att det skulle bli mer dynamik i grupperna och att elever skulle ha
draghjälp av varandra och därmed öka progressionen i lärandet.
Det har skett en minskning av antalet studieavbrott från 2017 till 2018. På
gymnasienivå har andelen minskat från 16,9 % till 14,5 % och på grundläggande
kurser från 26,3% till 13,8 %. Orsaken till studieavbrotten 2018 har varit arbete,
sjukdom eller ändrade familjesituationer. Orsakerna till studieuppbrott följs idag
bättre upp av lärarna i verksamheten.
Sedan hösten 2018 har verksamheten haft täta konferenser med elevuppföljningar
på såväl grund- som gymnasienivå med syfte att förhindra avbrott och fånga upp
elever som till exempel inte varit så aktiva, har hög frånvaro eller bristfällig
progression i sina studier. Även inom SFI- verksamheten har täta uppföljningar
förekommit och studie- och yrkesvägledare har behandlat elevärende från SFI i
DUA/DUNA- gruppen.
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5.9.1.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:




5.9.1.3

Vuxenutbildningen arbetar mer aktivt med flexibilitet och individanpassning
gällande studieform och när studierna kan påbörjas.
Andelen studieavbrott har minskat, vilket eventuellt kan bero på en högre
grad av flexibilitet och tätare uppföljningar med och av elever.
Alla elever har en individuell studieplan som upprättas och följs upp
tillsammans med studie- och yrkesvägledare.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:


5.9.2
5.9.2.1

Fortsatt arbete utifrån Skolinspektionens identifierade utvecklingsområden
kring flexibilitet.
Fortsatt arbete med att förebygga studieavbrott.
Hög måluppfyllelse
Resultat och analys

Nyckeltal vux/sfi
Hög måluppfyllelse

Samlat
Sfi
Vård
Gy
Gruv
Vux
17/ 18/ 17/ 18/ 17/ 18/ 17/ 18/ 17/ 18/
18
19 18 19
18 19 18 19
18 19
94 79 89 90 98 93 78 71 96 74

Skolarbetet gör mig så nyfiken att
jag får lust att lära mig mer
(Studerande vux/sfi, svar i %,
källa: egen enkät)
Lärarna i min skola hjälper mig om 100
jag behöver det
(Studerande vux/sfi, svar i %,
källa: egen enkät)
Jag vet vad jag ska kunna för att nå 91
kunskapskraven i de olika ämnena
(Studerande vux/sfi, svar i %,
källa: egen enkät)
Mina lärare förväntar sig att jag ska 98
nå kunskapskraven i alla ämnen
(Studerande vux/sfi, svar i %,
källa: egen enkät)

95

92

98

100 100 100 100 100

85

90

92

85

96

100

89

92

82

78

94

91

95

98

100

94

96

100

85
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Enkätsvaren ovan visar att eleverna inom vuxenutbildningen är mindre nöjda
2018/19 jämfört med året innan. Andelen kan dock fortfarande anses som relativt
hög gällande nöjdhet.
Betygs- Gymnasiekurser Andel
(Gy)
statistik
% (Gy)
2017
2017
2018
A
B
C
D
E
F
Streck

153
184
253
181
166
8
0

93
148
220
164
176
9
14

16
19,2
26,4
18,9
17,3
0,8
0

Andel
%
(Gy)
2018
11,1
17,7
26,3
19,6
21
1
1,7

Grundskolekurser Andel %
(Gruv)
(Gruv)
2017
2017
2018
10
16
37
17
23
10
2

7
14
29
32
53
16
5

8,3
13,2
30,6
14
19
8,3
1,7

När det gäller betygsstatistiken för antalet godkända betyg ligger den i stort sett
kvar på samma nivå som föregående år. På gymnasiekurser 2017 låg antalet
godkända betyg på 97,8 % och för 2018 hamnade siffran på 95,7 vilket är en
marginell minskning. För grundläggande kurser var det 85,1 % som 2017 hade
godkända betyg och för 2018 var det något högre. Överlag är det en god måluppfyllelse på grund- och gymnasiekurser. Elever är nöjda med lärares återkoppling och
det pedagogiska stödet. Vissa lärare har utökat sina handledningstider och på
yrkesutbildningen har en studieverkstad införts. Skillnaden i måluppfyllelse mellan
grund- och gymnasiekurser tror lärarna till stor del beror på elevers olika
förutsättningar och utbildningsbakgrund.
Under 2017 gjorde arbetslaget i SFI en kartläggning av elevernas digitala kunskaper.
Det konstaterades att behovet av grundläggande datakunskap är stort. Lärarna vid
SFI har under läsåret 2018/2019 deltagit i fortbildning gällande digital utveckling
som anordnats av Skaraborgs kommunalförbund, Europaunionen och InVäst.
Lärarna har vidare genomgått internutbildning av lärplattformen Bryggan och
påbörjat arbetet med att implementera den bland elever. SFI samverkar med
kommunen och arbetsförmedlingen i syfte att samverka kring individer för att
kunna erbjuda utbildning och andra insatser som leder till arbete. Uppföljningen av
elever görs veckovis på Maria Nova.
Lärarna som undervisar grund- och gymnasiekurser har under läsåret gjort moduler
på Skolverkets lärportal, ”Kritisk användning av nätet”. De har sedan träffats
kollegialt och redovisat sina erfarenheter. Även inom denna verksamhet har en
ökning av användandet av lärplattformen Bryggan genomförts.
Verksamheten inom vård- och omsorg har haft blockläsning under läsåret 18/19.
Eleverna har på så vis fått mer sammanhängande färre skoldagar, vilket resulterat i
en större möjlighet att kombinera studier med arbete. Efter en utvärdering som
eleverna fått göra ansåg majoriteten att blockläsning fungerar bättre än tidigare

Andel %
(Gruv)
2018
4
9
19
21
34
10
3
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upplägg. Arbetslaget har önskat verktyg och kunskap om hur de på ett bättre sätt
kan stödja elever med språksvårigheter. Under våren har arbetslaget haft regelbundna träffar med lärare i svenska från gymnasiet där de gått igenom samt
förberett utvalda moduler i läslyftet. Arbetet har gett fördjupad förståelse och
kunskap om hur elever med olika förutsättningar behöver i olika stöd för att kunna
ta till sig undervisningen på bästa sätt.
Hösten 2018 startade lärlingsutbildning inom svets och marinteknik. Planeringen av
utbildningen gjordes av biträdande rektor på vuxenutbildningen tillsammans med
yrkeslärare på gymnasiet samt i samarbete med utbildningsansvarig i Skövde
kommun.
5.9.2.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:



5.9.2.3

Alla elever har en individuell studieplan som upprättas och följs upp
tillsammans med SYV.
Täta uppföljningskonferenser så att man tidigt kan sätta in eventuella
åtgärder för de elever som är i behov av detta.
Lärare arbetar tillsammans med elever med lärplattformen Bryggan.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:




5.9.3
5.9.3.1

Fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten inom SFI för att öka
måluppfyllelsen.
Fortsätta arbetet med att utveckla studieverkstaden för högre
måluppfyllelse.
Vidareutveckla verktyg och kunskap om hur lärare på ett bättre sätt kan
stödja elever med språksvårigheter.
Trygghet/studiero
Resultat och analys

Nyckeltal vux/sfi/Trygghet och studiero
Jag känner mig trygg i skolan
(Studerande vux/sfi, svar i %, källa: egen enkät)
Antal ärenden diskriminering och kränkande behandling

16/17
98

17/18
97

18/19
97

1

0

0

Enligt de två enkäter som elever inom vuxenutbildningen svarat på ligger andelen
elever som känner sig trygga i skolan på samma höga nivå som året innan. En
förklaring skulle kunna vara att Vuxenutbildningen har en plan mot diskriminering
och kränkande behandling med vilken lärarna arbetar aktivt. Vuxenutbildningen har
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väl fungerande klass- och elevråd som återkommer kontinuerligt under året.
Elevrådet leds av biträdande rektor för Vuxenutbildningen.
I verksamheten har eleverna nära till lärare och annan personal, vilket eleverna
värdesätter. Personalen har en bra struktur i arbetet med elevuppföljningar och
dessa har utökats under läsåret 2018/19. Vuxenutbildningens storlek i fråga om
antalet elever, gör att det skapas en närhet mellan elever och personal. Det är ett
ökat elevantal som kommer direkt från gymnasiet till vuxenutbildningen för att
komplettera sina betyg.
Det finns studie- och yrkesvägledare som har särskilt ansvar för vägledning av
eleverna på SFI. Detta bidrar till att nyanlända får mer insyn i vilka olika alternativa
vägar det finns att tillgå när det gäller studier och arbetsliv.
Stödgrupper finns för elever med särskilda behov. Utifrån de intervjuer som gjorts
med berörda elever har insatsen bidragit med ökad trivsel och stressen inför
studierna har minskat.
Medarbetarna inom vuxenutbildningen har genomgått samma utbildning i hot och
våld som medarbetarna inom gymnasieskolan, vilket har gett ett gemensamt
förhållningssätt på skolan i stort.
5.9.3.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:






5.9.3.3

Vuxenutbildningen har en plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Lärarna arbetar aktivt med att implementera planen hos
eleverna.
Vuxenutbildningen har ett väl fungerande elevråd och klassråd.
Studie- och yrkesvägledare som har särskilt ansvar för vägledning av
eleverna på SFI.
Det finns stödgrupper för elever med särskilda behov.
Medarbetarna inom vuxenutbildningen har genomgått samma utbildning i
hot och våld som medarbetarna inom gymnasieskolan.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:


Fördjupat arbete med elevers delaktighet och inflytande via klass- och
elevråd.
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5.9.4
5.9.4.1

Inflytande/delaktighet
Resultat och analys

Nyckeltal vux/sfi, Inflytande och delaktighet
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
(Studerande vux/sfi, svar i %, källa: egen enkät)

16/17
94

17/18
99

18/19
96

En stor andel av de studerande vid vuxenutbildning upplever att de har inflytande
över sin utbildning. Klassråd fungerar väl i SFI och i yrkesutbildningen. Att få till
fungerande klassråd för de elever som läser enstaka kurser på grund- och gymnasienivå är svårt. Det är sällan som det finns representanter i elevrådet från de enstaka
kurserna. Inom ramen för elevrådet utbildas eleverna i hur de kan påverka sin
studietid. Eleverna får göra kursutvärderingar i de flesta av utbildningens kurser och
får återkoppling på uppkomna frågor.
5.9.4.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:

5.9.4.3

Ett aktivt elevråd med kontinuerliga träffar med biträdande rektor.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande
utvecklingsområden:



5.9.5
5.9.5.1

Fortsätta arbetet med att finna vägar för att öka inflytandet och
delaktigheten för elever som läser grund- och gymnasiekurser.
Fortsätta arbetet med att inkludera alla elever i kvalitetsarbetet.
Genomföra kursutvärderingar såväl under som efter avslutad kurs.
Rektorns ansvar
Resultat och analys

Rektor vid vuxenutbildningen har det övergripande ansvaret för verksamheten. En
biträdande rektor för vuxenutbildningen ansvarar till stor del för genomförandet av
uppdraget vid vuxenutbildningen.
Utbudet inom vuxenutbildningen har under de senaste åren ökats genom
samarbetet inom vuxenutbildningarna i Skaraborg, med Dacapo och genom att
starta upp lärlingsutbildningar mot svets och marinteknik. Eftersom olika enheter
har valt olika yrkesområden, kan medborgarna i de olika kommunerna resa till
angränsande kommuner för att få sin utbildning. Utbudet ökas också genom
samarbetet med Vadsbogymnasiet där lärarresurser samnyttjas exempelvis inom
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vård- och omsorgsprogrammet och nästa läsår även i samarbete med Introduktionsprogrammet och yrkespaket.
Behovet av språkstöd inom vård- och omsorgs-programmet kvarstår. Yrkessvenska
riktat mot vård- och omsorg har erbjudits elever. Samtliga lärare har haft tid för
enskild handledning av elever utifrån elevernas behov. En studie- och yrkesvägledare har i huvudsak arbetat gentemot elever vid SFI.
Eleverna på vuxenutbildningen har stor frihet att anpassa sin studiegång efter sina
individuella förutsättningar. Om eleven behöver kombinera studier med arbete
finns flexibla lösningar på alla nivåer.
5.9.5.2

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande styrkor i rektorns
ansvar:





5.9.5.3

Samarbete med lärarresurser inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Samarbete inom Skaraborg med övriga vuxenutbildningar för att öka
utbudet.
Tillgång till två studie- och yrkesvägledare.
Ökad flexibilitet gällande studieform och när man som elev kan påbörja sina
studier.
Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande utvecklingsområden i
rektorns ansvar:




Ytterligare utveckla stödet gentemot nya svenskar vid vidare studier inom
vård- och omsorgsutbildningen.
Utöka handledningstid för elever med stödbehov samt behov av stöd i
studieteknik.
Utöka antalet lärlingsutbildningar och samarbetet med gymnasieskolan och
Dacapo enligt verksamhetsplan.
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5.10 Kostavdelningen
5.10.1 Övergripande utvecklingsåtgärder läsåret 2019/2020

Utifrån analys av årets sammanställning framkommer att följande
utvecklingsåtgärder ska genomföras:
Övergripande
 Tillsammans med verksamheterna öka medvetenheten om och möjliggöra
användandet av den pedagogiska måltiden och riktlinje angående produkter
som innehåller tillsatt socker till att vara ett verktyg.
 Fortsatt arbete med menyer för att stimulera matlust och utveckla recept.
 Bibehålla och öka anpassning av meny per målgrupp.
 Fortsatt arbete för att minska matsvinn tillsammans med verksamheterna.
 Öka förståelsen för hur en måltid påverkar hälsa och miljö.
 Marknadsföra måltiden genom samråd med matgäster och anhöriga.
Förskola
 Vidareutveckla kostråden.
 Barn i köket.
 Arbeta med måltidspusslet.
Skola
 Fortsatt arbete med att möjliggöra och förtydliga regeln för den
pedagogiska måltiden och riktlinjen angående produkter som innehåller
tillsatt socker.
 Ytterligare utveckla meny recept och presentation.
 Arbeta för att utöka antalet skolkök som tar emot elever.
 Vidareutveckla kostråden.
 Fortsätta med fördjupad analys av enkätsvaren gällande tid för skollunch
och tid för att äta sig mätt ner på enhetsnivå.
Vård och omsorg
 Utveckla arbetet med kostpärmen.
 Utöka kostråden med pensionär/anhörig där det är möjligt.
 Fortsätta med fördjupade analyser av enheternas resultat och orsaker till
enkätsvaren.
 Fortsätta med att besöka avdelningar och delta i boenderåd.
 Utveckla meny, presentation och recept.
Kostavdelningen har det övergripande ansvaret för måltider inom sektor utbildning
och sektor stöd och omsorg. Måltiderna ska vara kvalitetssäkrade i enlighet med
gällande livsmedelslag och nationella kvalitetskrav avseende näringsinnehåll och
kosttyper.
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Kostavdelningen består av kostchef som har det övergripande ansvaret för att
nationella riktlinjer och lokalt framtagna kostriktlinjerna följs och att kvalitets- och
förbättringsarbete bedrivs i all kostverksamhet. Ledningsgruppen består vidare av
tre enhetschefer som ansvarar för köken inom förskola, skola och äldreomsorg..
Gruppen träffas regelbundet för samordning och för förankring av kvalitetsarbetet
samt för att skapa ett samlat, tryggt arbetslag.
Avdelningen består av 32 kök varav 24 är tillagningskök och antalet fastanställda
medarbetare är 60 stycken.

Nyckeltal kost övergripande

18/19

Utbildning

Medarbetare med kockutbildning (svar i antal)
Medarbetare med annan utbildning/erfarenhet (svar i antal)

32*
28*

* Ny statistik 18/19

Kostverksamheten har under året arbetat med upprättade handlingsplaner utifrån
den analys som gjordes verksamhetsåret 17/18 av arbetsbelastning och stress vid
enheterna. Översyn av tjänstgöringsgrader har gjorts och tjänster ökats upp utifrån
den tidspress som framkom vid analysen av den ökade arbetsbelastningen. Bristen
på vikarier och ersättare har minskat något genom tillsättandet av pooltjänster och
ett antal timvikarier. Detta har påverkat arbetsbelastningen positivt. Medel finns
avsatta för underhåll av avdelningens kök i tre år framåt. En plan för lokalers
upprustning/underhåll är upprättad och arbete enligt plan påbörjat. Då det gäller
enheters utrustning har en plan för inköp av ny utrustning gjorts och vissa enheter
har under året fått maskiner utbytta. Lokaler och utrustning har haft en betydande
påverkan på medarbetares ökade arbetsbelastning och upplevda stress. Kompetensutvecklingsplan utifrån medarbetares behov har upprättats. Under året har följande
kunskapshöjningar genomförts varav flera ingått i planen.

Kompetensutveckling 18/19
Webbutbildning allergikost
Bra mat för äldre
Bra mat i förskolan
Morgondagens gröna
Webbutbildning Minska matsvinnet tre olika delar
Nya Branschriktlinjer
Inspirationsdag med Atria/Lithells
Vegetarisk matlagning
Hygienutbildning
Växtbaserad matlagning
Webbutbildning Klimatsmart mat på våra fat
Eko i Linnes fotspår
Kostdataprogram Matilda
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Utbildare har vid flera av dessa tillfällen varit Skolmatsakademin i samarbete med
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket. Några leverantörer/
producenter har stått för vissa utbildningstillfällen.
Under året har jämförelser gjorts mellan utvalda kommuner gällande antal
portioner, antal utbildade, antal anställda, antal tillagningskök och mottagningskök
samt ekologiskt och närproducerat som en del av en utredning av avdelningens
ekonomi.
Ett nytt grossistanbud, anbud för mejeriprodukter, kött samt potatis startade
vårterminen 2019. Underlagen har arbetats fram under läsåret och tagit mycket tid i
anspråk. Olika krav som ska ställas har gåtts igenom manuellt. Smakprovning av en
mängd råvaror så att en bra kvalitet och ett bra pris uppnås har genomförts och
svaren har legat till grund för de varor som ligger för beställning. Under läsåret har
kostavdelningen deltagit i arbetet i/runt Björkgårdens kök samt på olika sätt med
kommande skolkök kvarteret Biet.
Arbetet utifrån från Livsmedelsverkets råd, ”Riktlinje angående produkter som
innehåller tillsatt socker” (antagen av utbildningsnämnden den 12 april 2016) samt
”Regler för pedagogisk måltid på förskolor, grundskolor och inom äldreomsorgen”
pågår. Den pedagogiska måltiden behöver fortsatt tydliggöras och begreppet måltid
lyftas. ”Riktlinjen angående produkter som innehåller tillsatt socker” tillämpas
otydligt. Det framkommer från kostpersonalen att det finns behov av att
tillsammans med verksamheterna fortsätta utveckla arbetet med riktlinje och regler
ute i verksamheterna för att säkerställa förståelse och efterlevnad.
5.10.2 Resultat och analys övergripande

Nyckeltal kost övergripande
Ekologiskt (svar i %)
Svenska livsmedel (svar i %)
Svenskt kött/fågel (svar i %)
Inköp inom avtal (svar i %)
Närodlat/Närproducerat kvartal 1 (svar i %)
Andel vegetariskt på matsedel (svar i %)
Andel klimatsmart på matsedel (svar i %)

16/17

17/18

18/19

20
80
96
90
-

22
83
94
90
18*

22
92
91
92
19

-

32*

52

-

47*

44

* Ny statistik från 2018

Svenska livsmedel totalt har ökat och överstiger 90 %. Möjlig orsak till ökning kan
vara fler medvetna val och att menyerna förändrats till att bestå av mer svenska
råvaror. Ett exempel är ett minskat användande av till exempel ris till fördel för
potatis och pasta. Andel inköp av svenskt kött/fågel har sjunkit något på grund
vegetariska/hållbara alternativ på matsedeln. Den höga avtalstroheten har ökat
något tack vare att beställarna följer de avtal som finns och har god kunskap i
beställningssystemet.
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När det gäller närodlat/närproducerat har det skett en liten ökning. Nyckeltalet har
som tidigare tagits fram genom uppföljningssystemen Compare och Bubo.
Statistiken var ny 17/18 och den togs fram och jämfördes med det totala inköpsvärdet för livsmedel utifrån anbud från våra leverantörer. Det behövs tydligare
underlag för att kunna ta fram jämförbar statistik. Frågor som rör vilka
avgränsningar som gäller behöver göras. Vilket utgångsvärde? Vilka grupper ska
ligga till grund? Ska det redovisas i kronor eller i vikt?
Inköp från Martin och Servera utgör 75% av den totala inköpsvolymen av
livsmedel till kostverksamheten. I M&S statistik i Compare specificeras inte vart i
Sverige livsmedlen kommer ifrån och det går därför inte att utläsa hur stor andel
som är närproducerat för oss i Skaraborg. Utav resterande 25% av totala
inköpsvolymen så utgör 19% inköp av närproducerade livsmedel, ifrån ett fåtal
lokala leverantörer. (Det som avviker är frukt som inte odlas i Sverige t.ex. apelsiner
och även fisk som är från Nordostatlanten.)
Vegetariskt på menyn har ökat tydligt. Detta beror på att menyerna består av två
rätter varav en alltid är vegetarisk. Ibland förekommer även dagar med helvegetariska rätter. Klimatsmart har sjunkit något och detta kan bero på menyers
sammansättning och enheters ändringar i menyer utifrån önskeveckor.
Menyer/matsedlar tas fram av en grupp medarbetare från olika kök. Arbetet i
gruppen har lett fram till en tolvveckors matsedel som kommer att rulla på under
året med mindre förändringar. Maträtter/menyer sätts samman utifrån riktlinjer,
avtal, förutsättningar och gångbara rätter. Menyerna tillåter möjligheter att anpassa
utbudet/byta ut rätter utifrån vad som t.ex. finns hemma eller blivit över för att
motverka svinn Recepten som används är näringsberäknade i kostdatasystemet
Matilda och finns tillgängliga för alla kostavdelningens kök. Näringsberäkningarna
tas fram av en grupp medarbetare som har kunskap i datasystemet och där både
förskola, skola och äldreomsorg är representerade. Beräkningarna förmedlas till
verksamheterna på bland annat kostråd.
Under 2018/19 har en ny blankett för beställning av avvikandekost använts.
Blanketten har krav på medicinskt intyg. Under höstterminen började minskningen
av antalet beställda avvikande koster synas och köken upplever att det skett en
märkbar förändring. Detta underlättar arbetet för personalen då det blivit lättare att
säkerställa matgästers behov. Personalen har även hjälp av ett gemensamt
bildsystem för uppmärkning av avvikande kost och som följer matgästen från
förskola till gymnasiet.
Det finns kostråd i alla verksamheter. Dessa dialogmöten kring måltiden består vid
de flesta tillfällen av rektor (eller av rektor utsedd person), enhetschef från
respektive verksamhet, kock samt pedagog/vårdpersonal. Gemensamt är att det har
varit svårt att utöka kostråden med matgäst och anhöriga/vårdnadshavare . Varje
enhet ska genomföra kostråd enligt Mariestads kommuns kostriktlinje samt delta på
föräldramöten/boenderåd varje termin. Kostpersonalen har med punkter utifrån
riktlinjer, kvalitetsverktyg och måltidspussel till träffarna. En gemensam dagordning
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och avsatta dagar och tider i kalendariet är något som kommit upp till diskussion
som en utveckling av kostråden.
Kostavdelningen har deltagit på rektorsmöten för förskola och skola under året
samt på enhetschefers ledningsgrupp för Vård och omsorg. Därutöver har
avdelningen deltagit vid föräldramöten, öppet hus, anhörigträffar, boenderåd samt
medverkat vid seniormässan. Avdelningen har även synts vid invigningen av Alen,
Gräshoppan och på mässan ”Rätt att synas”.
Vårdnadshavarnas möjlighet att äta tillsammans med eleverna skapar trygghet inför
måltidssituationen och de får även möjlighet att lära känna måltidsmiljön. En
”skollunch”, i samband med informationskvällar, serveras till vårdnadshavarna för
elever i årskurs 7 samt vid öppet hus för blivande gymnasieelever. Matkupong delas
fortsatt ut av skolsköterska till vårdnadshavare med elever i förskoleklass.
Kostavdelningens arbete med den pedagogiska måltiden är fortsatt ett utvecklingsområde. Det finns fortsatt behov av att öka samsynen ytterligare kring den
pedagogiska måltiden. Under året genomförde Skolmatsakademin en föreläsning på
ett chefsmöte för sektor utbildning i ämnet som ett led i utvecklingen. På mötet
fanns även tid avsatt för en genomgång/presentation av avdelningens arbete och
organisation. Under året har dialog förts på rektorsmöte där kostavdelningen
deltagit om hur arbete kring den pedagogiska måltiden tas vidare. I arbetet med den
pedagogiska måltiden ingår ett fortsatt arbete för att minska matsvinnet tillsammans
med verksamheterna.
Det har genomförts mätningar av svinn. Antalet mätningar har varierat inom
verksamheterna. En ny digital blankett för mätning av svinn har tagits i bruk inom
skolan. Underlaget är framtaget av Skolmat Sverige och används av många
kommuner. Den är jämförbar med den nationella blankett som är framtagen av
Livsmedelsverket. Arbetet med matsvinn och mätningar kommer att fortsätta med
hjälp av en svinngrupp bestående av medarbetare. Mätningars resultat och analys
kommer att presenteras för matgästerna på varje enhet och en handlingsplan
upprättas i samarbete med verksamheterna.
Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun är framtagna utifrån relevanta
styrdokument såsom skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen,
livsmedelslagen, lagen om offentlig upphandling samt nationella kvalitetskrav
avseende näringsinnehåll och kosttyper. Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen
den 14 september 2015. Riktlinjen pekar på en politisk vilja att handla svenska
livsmedel och uppföljning i Compare (upphandlings och uppföljningssystem) visar
på den höga andelen svenska livsmedelsinköp.
Kontroller av inköpstrohet görs för att kunna säkerställa att rätt råvaror köps in
utifrån de krav som ställts vid upphandlingen. Inköpen är begränsade i beställningssystemet på så sätt att endast avtalade produkter är synliga. Upphandlade råvaror
säkerställer kvaliteten på måltiden. Kontrollen av inköpstrohet görs två gånger om
året för att kunna säkerställa att rätt råvaror köps in utifrån de krav som ställts vid
upphandlingen. Kontrollerna visar att avtalstroheten har ökat något.

Sida: 126 (135)

Inspektionsrapporterna från miljökontoret visar på att antalet påpekande har
minskat i antal från tidigare läsår.

Nyckeltal kost
påpekanden miljökontor
Rengöring
Separering
Förvaring
Märkning
Underhåll
Utrustning
Krav åtgärd
Föreläggande/Vite
Övrigt
S:A påpekanden

Ht 18
FS

Ht 18
S

Ht 18
ÄO

2

7
1
1
1

22

9
2
1
14

3
13

Vt 19
FS

Vt 19
S

Vt 19
ÄO
1
2
2

2
12

10

2
1
39

2
2

2
2

Inspektionsrapporter från miljökontoret visar att personalen har god kunskap i
livsmedelshygien och att det brister som fanns i underhåll, separering och rengöring
åtgärdats helt eller delvis. Utbildningar har genomförts och planer upprättats under
året och revidering av internkontrollen samtliga enheter är genomförd.
5.10.3 Klagomål och anmälningar

Klagomål och synpunkter på verksamheten är en viktig del i förbättringsarbetet.
Det finns flera sätt för medborgarna att kunna lämna synpunkter och klagomål på
verksamheten. Några exempel är: kommunens e-tjänst för synpunkter och
klagomål, enkäter, personliga möten, telefonsamtal och mejl. Klagomål och
synpunkter diarieförs där de inkommer och används för att utveckla verksamheten
på varje nivå i organisationen. Vid klagomål som bedöms som allvarliga, informeras
även utbildningsnämnden.
Köken har fungerande dialoger med vårdnadshavare, pedagoger och vårdpersonal
avseende avvikande kost för att minska risken för förväxling av mat.
5.10.3.1

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:





Uppdelning av ansvaret på tre enhetschefer (förskola/skola/äldreomsorg).
Representanter för kostverksamheten har medverkat vid olika
sammankomster i kommunen.
Användandet av recept från Matilda tryggar näringsintaget.
Kostpersonalen har kunskap om näringsriktiga måltider.

2
17
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Kostpersonalen har god kunskap och bra rutiner för hantering av avvikande
kost.
God avtalstrohet.

5.10.3.2

Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande utvecklingsområden:







Öka samsynen, medvetenhet ytterligare om/kring den pedagogiska
måltiden och riktlinje angående produkter som innehåller tillsatt socker.
Fortsatt arbete med att utveckla menyer gällande målgrupp, presentation,
recept, stimulera matlust och hållbarhet.
Fortsatt arbete för att minska matsvinn tillsammans med verksamheterna.
Öka förståelsen om hur en måltid påverkar hälsa och miljö.
Marknadsföra måltiden genom samråd med matgäster och anhöriga.
Framtagandet av jämförbar statistik gällande närodlat och närproducerat.

5.10.4 Resultat och analys kostverksamhet förskola

I kommunen finns 18 förskolor och av dessa har 15 tillagningskök.

Nyckeltal kost förskola
Jag är nöjd med den kost som serveras mitt barn
(Vårdnadshavare förskola, svar i %, källa: egen enkät)

16/17

17/18

18/19

96

94

96

Ett gott samarbete mellan kostverksamheten och den pedagogiska verksamheten är
en förutsättning för en pedagogisk måltid av hög kvalitet för barn och elever.
Enkäten visar på en fortsatt hög andel nöjda vårdnadshavare. Mat lagad från
grunden och kostpersonal som deltar på föräldramöten gör att vårdnadshavare
känner sig trygga med den kost som serveras.

Nyckeltal kost förskola
Andel förskolor som haft kostråd (svar i %)
Kostråd kallade till enligt riktlinje (svar i % )

17/18

18/19

89*
69*

88
67

*Ny statistik från 2018

Det finns kostråd i verksamheterna. Resultatet visar på en liten minskning gällande
kostrådens genomförande. Andel förskolor som haft kostråd enligt riktlinje har
sjunkit något och 2 av 18 förskolor har inte haft kostråd. Antal förskolor som haft
träffar enligt riktlinje är 12 till antalet. En eventuell anledning till minskning kan
bero på andra prioriteringar. Att lägga in kostråden i kalendariet är ett sätt att få till
att kostråd hålls på alla enheter enligt riktlinje Analys av kostråden visar på att de
kostråd som hålls är genomtänkta dialogmöten och består vid de flesta tillfällen av
enhetschef från respektive verksamhet, kock samt pedagog.
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Flera förskolor har ”barn i köket”. 80% av köken har med barnen på något sätt.
Genomförandet kan se lite olika ut som till exempel studiebesök i köket eller vara
med och baka bröd till mellanmål. Detta kan utvecklas ytterligare till att samtliga
förskolor så småningom arbetar på detta sätt. Att barnen får vara med och ”laga
mat” leder till stolta barn som vågar prova nytt och får möjlighet att påverka. De får
även tidigt kunskap om hur man bör äta med tanke på hälsa och miljö.
Förskolans kockar har deltagit vid samlingar med vårdnadshavare och informerat
om sitt arbete när det gäller svenskt, klimatsmart och vegetariskt i första hand.
Provsmakningar har förekommit vid dessa tillfällen. Att kostavdelningen deltar vid
olika sammankomster och visar på vad som serveras ger positiv effekt. Presentationer syns ibland på sociala medier. Förskolans meny finns med i matsedelsappen
sedan våren 2019. Vårdnadshavare får via appen reda på vad barnen äter.
Arbetet med den pedagogiska måltiden i förskolan kan utvecklas ytterligare genom
att använda måltidspusslet. Ett pussel som innehåller alla delar som berör måltiden
som integrerad, näringsriktig, trivsam, god, säker och hållbar. Enhetschef förskola
har på APT och andra träffar tillsammans med medarbetarna fördjupat sig i de olika
delarna under läsåret. Måltidspusslet kommer att förmedlas på bland annat kostråd.
5.10.4.1

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:





Samsyn kring riktlinjer kök-pedagogisk verksamhet.
Kostråd.
Kockarna har god kunskap om bra måltider i förskolan.
Barn i köket.

5.10.4.2

Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande utvecklingsområden:





Fortsatta arbeta med att förbättra kostrådens struktur och
genomförande.
Kostråd för barn.
Öka andel kök som har med barn i köket.
Ökat användande av måltidspusslet.
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5.10.5 Resultat och analys kostverksamhet skola

I kommunen finns 11 skolor och av dessa har 7 haft tillagningskök 2018/2019.

Nyckeltal kost skola
Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch
(Elev åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag har minst 20 minuter på mig att äta skollunch
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag har minst 20 minuter på mig att äta skollunch
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag har minst 20 minuter på mig att äta skollunch
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
Jag har minst 20 minuter på mig att äta min skollunch
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen
(Elev åk 2 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan äta mig mätt i skolrestaurangen
(Elev åk 3 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan äta mig mätt i skolrestaurangen
(Elev åk 5 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan äta mig mätt i skolrestaurangen
(Elev åk 8 gr, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät)
Jag kan äta mig mätt i skolrestaurangen
(Elev åk 2 gy, svar i %, källa: egen enkät) NY 2019
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Skolenkät 2018/2019 visar på att andel procent ökat för tid att äta och för att kunna
äta sig mätt. Årskurs 2 Gy ligger kvar på samma procent som redovisades
2017/2018. De förändrade frågeställningarna kan ha haft betydelse för svarsprocenten samt att schemaläggningen ändrats så att elever har minst tjugo minuter
för att äta.
I enkäten kan utläsas vilka enheter och årskurser som har lägst procentandel på
frågan om de kan äta sig mätta. Här finns en klass i årskurs 3 som visar på ett lägre
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värde än övriga och där det finns andra frågor med värden i samma nivå som kan
ha haft inverkan. Resultat för årskurs 5 pekar på tre klasser som har ett lägre värde
för att äta sig mätt än de övriga. Några andra värden från enkäten ligger i närheten
av kostavdelningens frågor och kan ha betydelse för resultatet.
I årskurs 8 är resultatet lågt på frågan om att äta sig mätt. Det finns tre klasser som
utmärker sig och där finns även värden för andra frågor som eventuellt kan ha
påverkan. I en klass var det endast sex av 18 elever som svarade.
På gymnasiet årskurs 2 är det tre av elva program som sticker ut och som har ett
värde som understiger 20. På gymnasiet kan en orsak till att man inte kan äta sig
mätt vara att vissa program inte äter i restaurangen alla dagar utan är på praktik.
Elevers åsikter om maten i årskurs 3, 5, 8 och 2 Gy säger att maten inte är god men
beskriver inte varför. Det är för mycket vegetariskt, för lite husmanskost, det finns
restriktioner, det ska vara vanlig mat som inte är ihopblandad mm. Andra kommentarer säger att det är stressigt, köer är långa, skrikigt och stökigt. Svar som
handlar om att det kan bero på attityder finns också med.
En egen enkät som är hämtad hos Skolmat Sverige och används av flera kommuner
har skickats ut till elever. Resultatet från den egna enkäten samt frågor som ställts
på plats av enhetschef/kock eller på kostråd till eleverna visar på liknande
kommentarer.
Analys av svar på skolenkät och egen enkät:

Verksamheten behöver se över menyplaneringen och recept ytterligare för att
stimulera matlust, få större variation och för att tillaga rätt mängd. Detta är inte helt
enkelt då alla har en egen upplevelse om vad som är gott. Upplevelsen av
restriktioner kan komma från att svar på frågan ”hur mycket man får ta” kan vara
”ta sex köttbullar först och hämta mer sen”. Köken beställer och tillagar utifrån
portionsstorlek, tallriksmodell och antal ätande och får ibland upplysa om hur det
är tänkt att man ska äta.
En orsak till att maten kan ta slut kan vara att mängden mat på tallriken inte
överensstämmer med tallriksmodell/portionsstorlek. Det kan även handla om att
fel mängd tillagats eller att det varit svårt att bedöma åtgång. Tallriksmodellen är ett
sätt för kostpersonalen att förmedla kunskap om hur en avvägd måltid är uppbyggd. Den behöver synliggöras på flera olika sätt. Vegetarisk/växtbaserad mat tar
tid att införa och en ökad kunskap behövs om varför vi serverar det.
Kompetensutveckling för hur växtbaserade rätter tillagas på bästa sätt behövs
också. Uppläggning i servering påverkar matgästen stort då vi äter med ögat först.
Här behöver verksamheten arbeta med kompetensutvecklande åtgärder. Elever
behöver bli mer delaktiga i planeringen av vad som ska ätas. Det behöver läggas
fokus på måltiden ur ett helhetsbegrepp.
Enhetschef kost skola har deltagit på rektorsmöten under året där frågor diskuterats
och synpunkter mottagits. På dessa träffar kan kostavdelningen delge och få
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information om kommande aktiviteter. Att kostavdelning deltar på dessa möten ger
möjlighet till ett utökat samarbete och en ökad förståelse för varandras arbete.
Det finns framtagna referensportioner /tallriksmodeller i flera verksamheter, som
presenteras på tallrik eller i bild. Dessa referensportioner skapar möjlighet för elever
att välja en välkomponerad måltid som bidrar till att orka hela dagen och främja
hälsa. Några skolor presenterar även på menyn var maten kommer ifrån.
Information om måltiden finns på hemsidan, i matsedelsappen ,whiteboardtavlor
eller liknande på skolorna.
Elever i köket finns på en del skolor. Att elever är delaktiga på olika sätt i köket ger
möjlighet till diskussioner kring mat och måltid samt ger ökad kunskap om vad
maten betyder för hälsa och miljö. Detta kan utvecklas ytterligare så att fler elever
ges möjlighet till delaktighet i köken.

Nyckeltal kost skola (12 st)

17/18
Kostråd enligt kallelse (svar i antal) 7
Kostråd ej enligt kallelse (svar i %) 17
Kostråd uteblivna (svar i %)
25

18/19
11
8
0

Resultatet av sammanställningen av hur kostråden genomförts under 18/19 visar på
en förändring. Antalet kostråd som kallats till på rätt sätt har ökat från 7 till 11. En
enhet har inte kallat i enlighet med vad kommunens kostriktlinje säger. Vid en
annan enhet hade information om hur kostråd hålls uteblivit till den som kallade till
mötet. Alla enheter har haft kostråd.
Höstterminen 18 skickades förfrågan och påminnelse om att få bli inbjuden ut till
alla rektorer. På rektorsmöte under våren där kostavdelningen deltagit har frågan
om att bli inbjuden enligt plan tagits upp. Detta har resulterat i att antalet kostråd
ökat. Kostrådens dagordning och uppföljning har varit uppe för diskussion på
rektorsmöte under vårterminen och här finns ytterligare utvecklingsmöjligheter. Att
samverka kring vilka punkter som behöver finnas med på ett kostråd kan vara ett
sätt att utveckla och att tillsammans med rektorsgruppen planera in kostråden i
kalendariet så att dem blir ett naturligt inslag för verksamheterna kan vara ett annat.
5.10.5.1

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:




Genomförda kostråd.
Elever i köket.
Deltagande i rektorsgrupp.
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5.10.5.2

Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande utvecklingsområden:






Fortsatt arbete med att öka medvetenheten för att möjliggöra regeln för
den pedagogiska måltiden.
Fortsätta att arbeta med recept och presentation.
Utöka antalet skolkök som tar emot elever.
Öka elevers delaktighet och inflytande vid menyplanering
Fortsätta med fördjupad analys av enkätsvaren gällande tid för skollunch
och tid för att äta sig mätt ner på enhetsnivå.

5.10.6 Resultat och analys kostverksamhet vård och omsorg

Kostverksamheten tillhandahåller måltiderna till sektor stöd och omsorg i
kommunen. Under året har det funnits fyra kök som tillagat måltider. Fredslund,
och Ullerås har lagat dagportioner till avdelningarna som finns i husen.
Centralköket har lagat dagportioner som levereras till äldreboenden som saknar
tillagningskök samt matportioner till de som bor i hemmen. Centralköket lagade
också delvis mat till Humlet som endast är en lunchrestaurang. Björkgården har
under den här tiden varit stängt för ombyggnation.
Enhetschef för kost i äldreomsorg har under våren besökt boenden och även varit
med på boenderåd för att diskutera måltiden. Enhetschef kost har även varit
inbjuden och deltagit i träffar med olika pensionärsföreningar. Träffarna har lett till
att pensionärers synpunkter mottagits och att frågor har kunnat besvarats.
Föreningarna har vid dessa träffar bland annat fått information om vad som
serveras, näringsvärdet för en lunchportion samt hur ett bra mellanmål kan se ut.
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Inom äldreomsorgen genomfördes en rikstäckande enkät under hösten 2018.
Frågeställningen ser annorlunda ut än tidigare. Den nya frågeställningen lyder, ”Hur
upplevs mat och måltidsmiljön i särskilt boende?”. Tidigare var frågeställningen
”Hur smakar maten?” Resultatet visar på att värdena sjunkit i hela landet, så även i
Mariestad. En orsak till detta kan vara att den nya frågeställningen omfattar hela
måltidsmiljön en annan kan eventuellt bero på presentation av måltiden.
Enhetschef för kost i äldreomsorg har under våren genomfört en enkät med frågor
till de som får en matportion till sig i hemmet. Frågorna har gått ut till matgästerna
via matlaget som kör ut portionerna till de ätande.

Enkäten angående hur den portionsförpackade maten upplevs av de som har
beviljad matleverans, gick ut under mars/april månad. Det har delats ut fler enkäter
2019, 150 stycken, och det kom in 130 svar. 2018 lämnades det ut 130 enkäter och
100 svarade.
Resultatet visar på en minskning i alla frågor förutom om efterrätten smakar bra.
En eventuell orsak till minskningen är att Björkgårdens kök/restaurang har varit
stängd för ombyggnation under läsåret. Restaurang Björkgårdens matgäster har
under denna period fått matleverans i hemmet. Den portionsförpackade maten till
hemmen har tillagats på Centralköket under den tiden. Förändringar i menyerna har
förekommit på grund av anpassning till övrig tillagning som förekommit på
Centralköket. En annan orsak kan vara att vissa äter portionen ur lådan eller utan
sällskap och detta påverkar måltidsupplevelsen.
Kostverksamhetens ledning och äldreomsorgens ledning träffas regelbundet i en
styrgrupp. En handlingsplan finns upprättad och delmål är satta för ett gemensamt
arbete runt mat och måltid för de äldre. Plan finns för att enhetschef äldreomsorg
eller av enhetschef utsedd person, regelbundet kommer att delta i arbetsplatsträffar
och i olika arbetsgrupper inom vård och omsorg för att nå ut med information,
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utbilda, ta emot synpunkter etc. när det gäller mat och måltid. Resultat och analys
av kostråden i verksamheten visar att kostråden består av dialog gällande delar runt
måltiden som härrör från kostpärmen och måltidspusslets innehåll. Kostråden
består vid de flesta tillfällen av enhetschef från respektive verksamhet, kock samt
omsorgspersonal. Kostråden behöver, där det fungerar, utökas med pensionär/
anhörig. Arbetet med att utveckla kostpärmen, som innehåller råd och riktlinjer
men även recept och tips för mellanmål, fortsätter.
5.10.6.1

Styrkor

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor:




Genomförda kostråd
Styrgrupp Kostavdelning/Vård och omsorg
Kostpärmen

5.10.6.2

Utvecklingsområden

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande utvecklingsområden:




Arbeta fortsatt med fördjupade analyser av enheternas resultat och orsaker
till enkätsvaren.
Fortsätta med att besöka avdelningar och delta i boenderåd och andra
träffar
Ytterligare utveckla meny/recept/presentation till målgrupp.
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1. Inledning
Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser är en del av den samlade barn- och
elevhälsan som utgör basen i samhällets skyddsnät för barns och ungdomars hälsa ur ett
folkhälsoperspektiv.
Till barn- och elevhälsan i Mariestads kommun hör professionerna skolpsykolog, skolkurator,
specialpedagog, skollogoped, skolsköterska och skolläkare. Barn- och elevhälsan ska främst vara
hälsofrämjande och förebyggande. Grunduppdraget i Skollagen är att tillföra den kompetens i skolan
som gör att eleverna uppnår de pedagogiska målen. Utöver barn- och elevhälsans övergripande mål
har elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser riktlinjer och ett tydligt regelverk
från Socialstyrelsen.
Elevhälsans medicinska insatser följer upp och fortsätter barnhälsovårdens arbete bland annat genom
det nationella vaccinationsprogrammet och basprogram beslutade av utbildningsnämnden.

2. Förutsättningar
2.1 Organisation
Huvudman för elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser i sektor utbildning är
utbildningsnämnden i Mariestads kommun.
2.1.1 Ledningsorganisation

Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser styrs av de styrdokument som
omfattar all hälso- och sjukvårdspersonal samt de specifika styrdokument som finns för skolan och
dess personal i Mariestads kommun. De medicinska, psykologiska och logopediska insatserna inom
barn- och elevhälsan är en egen verksamhetsgren inom skolan. Vårdgivare är utbildningsnämnden.
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser i sektor
utbildning är barn- och elevhälsochefen, som också har det samlade ledningsansvaret enligt Hälsooch Sjukvårdslagen.
Verksamhetschefen har överlåtit det medicinska ledningsansvaret till skolläkare och medicinskt
ledningsansvarig skolsköterska, det psykologiska ledningsansvaret till skolpsykolog och det
logopediska ledningsansvaret till skollogopeden. Skolsköterskorna, skolläkaren, skolpsykologerna och
skollogopeden utför sina arbetsuppgifter under eget yrkesansvar.
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3. Resurser
3.1 Elevantal
Elevantalet för elever som omfattas av elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser
(6 – 20 år) har under läsåret 2018/19 varit cirka 3000 elever (förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola). Läsårets elevantal har varit ungefär samma som
förgående läsår.

3.2 Tjänster
Nio skolsköterskor har under läsåret arbetat inom elevhälsans medicinska insatser med varierande
tjänstgöringsgrad och elevantal. Tjänsterna omfattar totalt 8,75 tjänst.
Samtliga skolsköterskor har adekvat specialistutbildning, såsom skolsköterske-, barnsjuksköterskeeller distriktssköterskeprogrammet.
Skolläkartjänst är på 20 %, fördelat på en skolläkare som arbetat en dag/vecka. Skolläkaren har
mottagning på Lotsen.
Två skolpsykologer har under läsåret arbetat inom elevhälsans psykologiska insatser. Under hösten
jobbade en av dem heltid, den andra 80 % på grund av partiell föräldraledighet. Under våren gick en
av skolpsykologerna på föräldraledighet och ersattes av en skolpsykolog PTP på 100 %.
En skollogoped har under läsåret arbetat 100 % inom elevhälsans logopediska insatser.

4. Verksamhetens innehåll; Mål, resultat och bedömning
4.1 Elevens inlärningsmiljö ur ett medicinskt, psykologiskt och
logopediskt perspektiv
Mål
God fysisk och psykisk hälsa i en bra inlärningsmiljö

Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser ska arbeta utifrån kunskap om
människans medicinska, psykologiska och logopediska utveckling, för att främja utveckling eller
undanröja hinder för utveckling. Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser har
en vetenskapligt grundad kunskap för att utreda/undersöka samt åtgärda/behandla individer eller
grupper av individer. Arbetet kan ske på tre olika nivåer: organisationsnivå, gruppnivå och individnivå
(förändringsprocesser, organisationsutveckling och ledarskap).
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4.1.1 Vaccinationer

Vaccinationer ges enligt Socialstyrelsens nationella barnvaccinationsprogram och de som erbjuds i
elevhälsans medicinska insatser har en hög anslutning.
I årskurs 2 vaccineras eleverna mot mässling, påssjuka och röda hund, och där fler än 99 % har
vaccinerats. I årskurs 5 erbjuds alla flickor vaccination mot HPV (Humant Papillom Virus), där har
84 % vaccinerats, 16 flickor har avböjt.
I årskurs 8 erbjuds vaccinationen DiTeKi-Booster (difteri, stelkramp, kikhosta). 94 % har vaccinerats,
6 % har avböjt. Detta ligger på riksgenomsnittet för vaccinationstäckning.
Ett mindre antal elever har fått vaccinationer enligt individuellt vaccinationsschema. Dessa elevers
vaccinationer innebär ett förberedelsearbete som är mer tidskrävande.
4.1.2 Hälsobesök

Alla elever ska erbjudas hälsobesök i nyckelåldrar enligt Socialstyrelsens riktlinjer. De hälsobesök
som erbjuds i elevhälsans medicinska insatser har en hög anslutning. Genom hälsobesöken ges
möjlighet att stimulera/motivera eleverna till att göra egna, positiva val samt identifiera eventuella
hälsoproblem. Hälsobesök hos skolsköterska erbjuds alla i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 och i årskurs
1 i gymnasieskolan. Utöver hälsobesöken görs kompletterade kontroller (exempelvis av hörsel och
syn) samt i samband med allsidiga elevutredningar.
Skolläkarbesök har huvudsakligen bestått av kontrollelever, utredningar av hälsoproblem (till
exempel tillväxt) och medicinsk del i allsidig elevutredning. Skolläkaren skriver också intyg för
bedömning av aktivitetsbidrag för elever på gymnasiesärskolan samt utför medicinsk bedömning för
arbete med härdplaster för elever på gymnasiets marinteknikprogram.
Förskoleklass
I förskoleklass görs en hälsoenkät som vårdnadshavarna får besvara tillsammans med skolsköterska.
Screening av hörsel, syn, längd och vikt har utförts enligt basprogrammet i förskoleklass samt
genomgång av BVC-sammanfattande journal.
Årskurs 2
Screening av längd och vikt har utförts enligt basprogrammet. Samtal om trivsel och
kamratrelationer.
Årskurs 4
I årskurs 4 görs hälsoenkäten av eleven tillsammans med skolsköterska. Områden som berörs är
bland annat skolsituationen, måendet och kostvanor. Vårdnadshavare fyller också då i en hälsoenkät
gällande eleven. Vid hälsobesöket svarar eleverna på hälsofrågor innan besöket som sedan utgör
samtalsunderlag vid hälsosamtalet. Möjlighet ges då till enskild hälsoundervisning i det förebyggande
och främjande arbetet utifrån frisk- och riskfaktorer och uppmuntran till en sund och hälsosam
livsstil.
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Årskurs 7
I årskurs 7 görs hälsoenkäten av eleven tillsammans med skolsköterska. Områden som berörs är
bland annat skolsituationen, måendet, tobaksvanor och kostvanor. Vårdnadshavare fyller också då i
en hälsoenkät gällande eleven. Vid hälsobesöket svarar eleverna på hälsofrågor innan besöket som
man sedan har som samtalsunderlag vid hälsosamtalet. Möjlighet ges då till enskild hälsoundervisning
i det förebyggande och främjande arbetet utifrån frisk- och riskfaktorer och uppmuntran till en sund
och hälsosam livsstil.
Resultat
Inom elevhälsans medicinska insatser har vaccinationer och hälsobesök en hög anslutning. Genom
hälsobesöken nås de flesta elever och kan ges individuell hälsoinformation.
4.1.3 Stöd i den pedagogiska vardagen

Skolpsykologer och skollogoped utgör en stödfunktion för skolledare och barn- och elevhälsans
personal på skolorna. Huvuduppdraget har varit en omställning från åtgärdande till förebyggande,
konsultativt arbete och att stötta pedagogerna i den pedagogiska vardagen. Fortsatt arbete kring
detta område pågår över tid då behovet fortfarande finns.

4.2 Tidiga insatser
Mål
Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser ska präglas av tidiga och adekvata insatser.
Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser ska aktivt bistå elever i behov av/med
rätt till särskilt stöd.
All skolfrånvaro ska ha känd orsak. Modellen ”frånvarotrappan” används, vilken syftar till att tidigt
identifiera elever som löper risk till hög frånvaro och förhindra detta.
Vid hälsobesöken kan man tidigt identifiera problem eller symtom som kan innebära att eleverna är i
behov av insatser. Hälsobesöket utformas så att det utifrån varje elevs mognadsgrad känns
meningsfullt och begripligt för eleven. Eleverna ska ha tillgång till öppen mottagningsverksamhet.
Resultat
Elever och vårdnadshavare har sökt elevhälsans medicinska insatser för medicinska bedömningar,
rådgivning, enklare sjukvårdsinsatser och samtal. Många av dessa besök har varit planerade besök
men ett stort antal kontakter har också varit spontanbesök.
Uppföljning av remisser och medicinska kontroller utifrån pågående medicinering har genomförts
enligt gällande riktlinjer/samverkan med sjukvården.
Till de planerade besöken hör också de så kallade kontrolleleverna. Elevhälsans medicinska insatser
träffar dessa elever från någon gång/vecka till en gång/år beroende på hälsoproblemets art. Exempel
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på kontrollelever är elever med svårigheter i skolsituationen (ex skolfrånvaro), inlärningsproblem,
psykosociala problem, neuropsykiatrisk problematik och psykisk ohälsa. Uppföljningen gäller också
mera medicinska symtom som ryggkontroller, tillväxtproblem, olika smärttillstånd,
vaccinationsuppföljning och övervikt/fetma, ätstörning och livsstilsrelaterade problem. Dessa elever
kräver också i allmänhet en tätare kontakt mellan elevhälsans medicinska insatser och
vårdnadshavare.
Elevhälsans medicinska insatser har handlett skolpersonal i medicinska frågeställningar som rör
elever och bistått skolledning i frågor som rör egenvård.
Elevhälsans psykologiska insatser har handlett skolpersonal i psykologiska frågeställningar som rör
elever och bistått skolledning i bland annat skillnaderna mellan lednings-, konsultations- och
handledningsfrågor. Inom elevhälsans psykologiska insatser har antalet utredningar först minskat till
förmån för fler konsultationer och handledningar, men sedan åter ökat.
Kompetenstutvecklingssatsningen ”Elevassistentlyftet”, där en av skolpsykologerna har bidragit med
bland annat kunskap om modern utvecklingspsykologi, har genomförts under höstterminen. En av
skolpsykologerna har föreläst för skolpersonal om traumamedveten omsorg, utifrån behov som
skolan identifierat. Arbetet med förstärkta övergångar fortgår, i syfte att erbjuda vårdnadshavare stöd
vid övergång från förskolan till förskoleklass. De elever som varit aktuella för denna insats har
identifierats i samarbete med specialpedagogerna i förskolan.
Elevhälsans logopediska insatser har handlett skolpersonal i logopediska frågeställningar som rör
elever och bistått skolledning i frågor som rör tal, språk och kommunikation. Antalet individuella
insatser minskat till förmån för mer konsultationer och handledningar till pedagoger, arbetslag och
elevhälsoteam kring området tal, språk och kommunikation. Att ge elever med svårigheter inom
området tal, språk och kommunikation, genom pedagogen, en lärmiljö som stimulerar deras
utveckling inom området har varit prioriterat.
Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser har strävat efter hög tillgänglighet och
med att synliggöra och tydliggöra psykolog- och logopedrollen i skolan. Vidare har man verkat för att
bygga upp en bra relation med samverkanspartners inom kommunen såsom socialtjänsten och inom
regionen såsom barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatrin och Närhälsan.
Skolpsykologerna och skollogopeden har arbetat aktivt med konsultation och handledning till
pedagoger, elevhälsokollegor och skolledning samt även bistått socialtjänsten med stöd och råd i
olika frågeställningar.
Elever och vårdnadshavare har i ökad utsträckning kontaktat skolpsykolog och skollogoped i frågor
som gäller olika vårdgivares ansvar för fortsatt hjälp och stöd.
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4.3 Elevtrygghet – se och förstå alla barn
Mål
Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser ska medverka till att alla elever känner sig sedda och
förstådda.
Varje elev ska känna sig trygg i samband med sitt möte med elevhälsans medicinska, psykologiska
och logopediska insatser. Dess sakkunskap om eleven tas tillvara i skolans inre arbete.
Det hälsofrämjande perspektivet ska lyftas fram i de enskilda elevkontakterna för att kunna stärka
elevens självkänsla, öka elevernas kunskap och medvetenhet om frisk-/riskfaktorer samt stimulera
och motivera eleverna till att göra egna medvetna positiva val.
Resultat
Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatsers hälsofrämjande arbete har
genomförts ur ett folkhälsoperspektiv på individ-, grupp- och organisationsnivå och i samverkan
med skolans övriga personal. Skolsköterskorna har deltagit i skolornas arbete med planen mot
diskriminering och kränkande behandling. Ett exempel på detta är att skolsköterskor på vissa
enheter har varit delaktiga i de kamratstödjande aktiviteter som skolorna bedriver. Skolsköterskorna
ingår även i skolornas krisgrupper, matråd och arbetsmiljöronder. Ett arbete med att tillvarata den
information om eleverna som skolsköterskorna får i hälsosamtalen har utvecklats under året genom
att skolsköterskorna återger information från hälsosamtalen på gruppnivå till mentorer och
elevhälsoteam. Detta tillsammans med de observationer som skolkurator och specialpedagog gör i
klassen bildar en grund för förståelse av elevernas situation i skolmiljön och en möjlighet till tidiga,
samordnade insatser.
Barn- och elevhälsans personal arbetar för att främja skolnärvaro och med frånvarohanteringen enligt
sektor utbildnings rutiner.
Hälsodata från hälsoenkäter har sammanställts och återförts till skolorna på grupp- och
organisationsnivå.
Som ett led i målet att se och förstå alla barn/elever har barn- och elevhälsan från och med
höstterminen 2018 förstärkts med tre skolsköterskor, alla heltidstjänster. Detta är en prioritering som
rektorerna gjort och som möjliggjort mer samlade elevhälsoteam.

4.4 Samverkan
Mål
En välfungerande samverkan ska finnas med elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatsers olika
samverkansaktörer
Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser ska samverka med de aktörer som
främjar elevens utveckling. Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser har
tillsammans med övriga professioner inom barn- och elevhälsan medverkat i gemensamma
samverkansdagar inom ramen för Västbus-överenskommelsen, deltagit i gemensamma träffar mellan
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barn- och elevhälsan och rektorer kring målbildsarbete samt team- och kompetensutveckling
tillsammans med socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Projektet Nära Vård barn och unga har
fortgått under läsåret, vars syfte är att utarbeta samverkansmodeller mellan Västra götalandsregionen
och kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Resultat och bedömning
Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser har deltagit i utredningar samt deltagit
i olika samverkansmöten för elever. Samverkan har skett med många externa samarbetspartners
såsom Närhälsan, Barnavårdscentralen, Barnmedicin, barnneurologiska mottagningen i Mariestad,
Barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänst, barn- och ungdomshabilitering samt regionsjukvård.

4.5 Dokumentation och kvalitetsutveckling
Mål
Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser har att följa den lagstiftning som finns och som gäller
all personal inom Hälso- och sjukvården.
Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser utgör hälso- och sjukvård och ska
som all annan hälso- och sjukvård bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård vilket innebär ”hög
patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet”.
Personal inom elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser har att följa utveckling
och lagstiftning inom verksamhetsområdet, medverka till kvalitetsutveckling samt att vara förtrogen
med hur den lokala avvikelserapporteringen ska utföras.
Årligen ska verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse upprättas.
Resultat och bedömning
Föreskriven ledningsorganisation enligt SOSFS 2011:9, 3 kap 11 § uppfylls.
Patientsäkerhetsberättelse skrivs årligen av verksamhetschef och ledningsansvarig skolsköterska,
skolpsykolog och skollogoped.
Journalföring har förts via datajournaler i PMO-systemet. Dokument scannas in i PMO vilket
innebär en samlad digital journal, vilket kvalitetssäkrar arbetet. Åtkomst till PMO loggas och granskas
enligt en särskild rutin.
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska har initierat och inlett ett samarbete med elevhälsans
medicinska insatser i Töreboda och Gullspångs kommuner för att genomföra externkontroll av
läkemedels- och journalhantering.
Ett ledningssystem för elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser finns utarbetat,
där alla processer är kartlagda och kvalitetssäkrade.
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Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser omfattar breda kunskapsområden.
Detta ställer krav på stor kompetens hos den enskilda yrkesutövaren.
Skolläkaren tillhandahåller och tillgodoser sin egen kompetensutveckling inom ramen för det
konsultuppdrag som skolläkaruppdraget utförs genom. Yrkesspecifik fortbildning och möten liksom
handledning är prioriterade områden för elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska
insatser. Utöver detta ingår medicinskt ledningsansvarig skolsköterska i ett nätverk för skolsköterskor
i Skaraborg och även ett nätverk för medicinskt ledningsansvariga (MLA) i Västra Götaland,
skolpsykologerna är med i nätverk för skolpsykologer i Skaraborg och skollogopeden i nätverket
Skollogopeder i Väst.
Fortbildning och kompetensutveckling under året:
Skolsköterskor:
- Riksföreningen för skolsköterskors kongress
- Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska har deltagit i samordnande Skolsköterskors
nätverk i Skaraborg och samordnade MLA-möte.
- Hörselutbildning
- Utbildning i att göra syntester samt trauma för ögat
- Diabetesutbildning
- Psykisk traumatisering och bemötande
- Utveckla skolans elevhälsoarbete
- ”Sex på schemat – hur kan vi arbeta med samspel, ömsesidighet och kommunikation”.
- Tjejarena Väst
- ”SOTIS”, samtal om tobak i skolan
- Friska barn i Skaraborg
- Föreläsningar RFSL
- Psykisk ohälsa och suicidprevention
- Barnfetma
Skolpsykologerna:
Psykisk ohälsa och suicidprevention
Skolpsykolognätverk
Extern handledning av skolpsykolog PTP
Skollogopeden:
Psykisk ohälsa och suicidprevention
Skollogopednätverk
Språknätverk
Utöver detta har professionerna deltagit i de interna utvecklingsdagar inom Barn- och elevhälsan
samt kvalitetssäkringsarbete inom verksamhetsområdet.
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5. Utvecklingsområden för elevhälsans medicinska,
psykologiska och logopediska insatser
-

Bibehålla en god och säker vård som bedrivs av skolsköterskor/skolläkare, skolpsykologer
och skollogoped med hög kompetens
Bibehålla en god bemanning inom verksamhetsområdena
Adekvat kompetensutveckling för personal inom elevhälsans medicinska, psykologiska och
logopediska insatser
Fortsatt utveckling av rutiner och implementera dessa inom verksamheten
Arbeta systematiskt kring avvikelsehantering
Fortsatt utveckling av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
Fortsatt utveckling i omhändertagandet av nyanlända elever
Fortsatt utveckling i omhändertagandet av barn/elever med neuropsykiatriska
funktionshinder
Fortsatt utveckling av det drogförebyggande arbetet
Tydliggöra och utveckla den rådgivande och stödjande roll som elevhälsans medicinska,
psykologiska och logopediska insatser har i verksamheten.
Tydliggöra det uppdrag som elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insatser
har kopplat till styrdokument såsom lagar, nämnds- och verksamhetsmål, riktlinjer och
rutiner.
Synliggöra de delar av elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska uppdrag som
inte är så synliga i den pedagogiska verksamheten men ändå ska utföras i enlighet med lagar,
GDPR, nämnds- och verksamhetsmål, riktlinjer och rutiner.

Mariestad 2019-06-20
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Bakgrund om Skolenkäten
Under hösten 2018 genomförde vi Skolenkäten för 17:e gången sedan introduktionen 2010. Enkäten
som omfattar olika aspekter av skolans pedagogiska och sociala klimat, vänder sig till elever,
pedagogisk personal (lärare) och vårdnadshavare.
Undersökningen genomförs två gånger varje år och varje enkätomgång omfattar ungefär en fjärdedel
av alla skolor i Sverige. Det betyder att under en tvåårsperiod kommer samtliga grund-, grundsär- och
gymnasieskolor ha deltagit.
Resultaten från enkäterna används som underlag för Skolinspektionens arbete med att granska
landets skolor1, men deltagande skolor och huvudmän får även ta del av resultaten som dessutom är
tillgängliga för allmänheten2.
I den här rapporten redovisar vi ett urval av resultaten från höstens enkät med fokus på trygghet,
studiero, stöd och stimulans.3 Dessa är grundläggande områden som påverkar elevers lärande i
undervisningen och därför centrala i Skolinspektionens granskningar.
För att undersöka hur situationen ser ut vid en viss skola, kommun eller skolföretag, besök
Skolinspektionens eller Skolverkets webbplats.2 Där hittas inte bara de resultat som tas upp i denna
rapport, utan samtliga resultat från Skolenkäten.

Övergripande om resultaten
 Resultaten är, med några undantag, stabila sedan 2013.
 Den upplevda tryggheten i skolan och ordningen i klassrummet har försämrats något sedan 2013.
Hösten 2018 uppger drygt en av tio elever i årskurs nio att hon eller han inte känner sig trygg i
skolan, och nära sex av tio elever uppger att andra elever stör ordningen i klassrummet.
 Nära tre av tio elever i årskurs 9 uppger att skolarbetet är för svårt för dem, lika stor andel tycker att
skolan ger dem för lite utmanande arbetsuppgifter.
 Elever i årskurs 9 är mer negativa i sina svar än de i årskurs 5 och gymnasieskolans år 2.
 Svaren indikerar att flickor i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 har en mer negativ skolupplevelse än
pojkar.
 Lärarna har en mer positiv bild än eleverna, men det som bedöms lågt av elever bedöms i regel även
lågt av lärare.

1

Skolenkäten är ett av många underlag inför inspektion och ger en bred bild av skolan, där fokus är på områden som kan vara
svåra att få grepp om genom andra källor. Delar av resultaten används även i den modell Skolinspektionen använder sig av
för att välja ut skolor för prioriterad tillsyn utifrån tillgänglig statistik
2 https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/statistik-fran-skolenkaten/ samt
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-rapporter-och-beslut-fran-skolinspektionen
3

För mer information om undersökningen, resultatet i sin helhet samt svarsfrekvenser se
https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/statistik-fran-skolenkaten/
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Med några undantag är resultaten stabila över tid
Mellan varje enkätomgång sker inga stora förändringar i resultaten, vilket är att förvänta eftersom
omgångarna ligger nära varandra tidsmässigt. Även i ett något längre tidsperspektiv, 20134 - 2018, är
resultaten tämligen oförändrade, men det finns några undantag. Ett sådant är att svaren rörande
elevers trygghet har blivit något mer negativa från både elever och lärare. Det är också allt vanligare
att elever upplever att skolarbetet är för svårt respektive saknar utmaningar.
Ett ytterligare undantag, som rör grundskolan, är att allt fler
elever uppger att andra elever stör ordningen i
klassrummet och att det blivit vanligare att lärare svarar att
en stor del av undervisningstiden går till att upprätthålla
ordningen i klassrummet.
Vad gäller rektors ledarskap finns en tydlig positiv
utveckling i svaren från både grundskole- och
gymnasielärare. Jämfört med svaren 2013 är det till
exempel allt fler som anser att rektor tar ansvar för det
pedagogiska arbetet på skolan och ser till att arbetssätt
förändras om eleverna inte uppnår kunskapskraven.

Var tredje elev i årskurs 9 har inte studiero
Studiero hör till de frågeområden i Skolenkäten som i
högst uträckning får negativa svar från elever i både
grundskolan och i gymnasieskolan. Höstterminen 2018
upplever runt tre av tio elever att de inte har studiero på
lektionerna. Sämst är upplevelsen i årskurs 9 där 35
procent av eleverna svarar att studieron inte är bra, vilket
ska jämföras med 26 procent i årskurs 5 och
gymnasieskolans år 2.
Niondeklassarna är generellt mer negativa i sina svar än
övriga grupper, det gäller nästan samtliga frågor i enkäten.
För många frågor gäller också att elever i årskurs 5 är mer
positiva i sina svar än de i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2.
Det går att se ett samband mellan studiero och ordningen i klassrummet. Av de elever i årskurs 9 som
uppger att de saknar studiero, svarar åtta av tio att andra elever stör ordningen i klassrummet, vilket
ska jämföras med drygt fyra av tio bland dem som har studiero.

4

Sedan vårterminen 2013 är huvuddelen av frågorna enkäten oförändrade.

4 (7)

Alla elever känner sig inte trygga i skolan
Omkring en av tio elever upplever att hon eller han inte
känner sig trygg i skolan. Detta är något vanligare i årskurs
9, där 14 procent av eleverna svarar att det stämmer
ganska dåligt eller inte alls att de känner sig trygga i skolan.
I jämförelse med trygga elever har de otrygga eleverna en
mer negativ bild av skolan.5 Det gäller både skolmiljön och
skolarbetet. Exempelvis svarar 66 procent av de trygga
eleverna i årskurs 9 de har studiero på lektionerna, mot 37
procent av de otrygga. Vidare upplever 69 procent av de
trygga eleverna att skolarbetet är intressant, mot 42
procent bland de otrygga.

Lärarnas svar speglar till viss del elevernas
När elevers och lärares resultat jämförs (för de områden där det är möjligt), framträder två mönster.
Det ena är att lärarna ger en mer positiv bild än eleverna, men till saken hör att lärarna oftare utgår
från helheten (skolan/klassen) då de besvarar enkäten, medan eleverna oftare utgår från sin egen
situation.
Det andra är att frågeområden som får jämförelsevis låga resultat bland elever, vanligen får låga
resultat också bland lärare. Två undantag från detta, som beskrivs i följande två stycken, ses i svaren
som rör kränkande behandling respektive hur elever och lärare respekterar varandra.

Olika bilder av arbetet mot kränkande behandling
Nästan samtliga lärare instämmer i att de vet vad de ska
göra om en elev utsätts för kränkande behandling (97 %
respektive 95 % i grund- och gymnasieskolan). Bland
eleverna däremot upplever inte alla att de vuxna
reagerar om de får reda på att en elev blir kränkt.
Framförallt är detta vanligt bland elever i årskurs 9, då 26
procent svarar att det stämmer ganska dåligt eller inte
alls att de vuxna reagerar.

Med trygga elever menas de som uppger att påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” stämmer helt och hållet
eller i hög grad, medan otrygga elever avser dem som svarat att påståendet stämmer ganska dåligt eller inte alls.
5
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Tre av tio elever i årskurs 9 tycker inte att elever och lärare
respekterar varandra
Skolenkätens resultat visar att tre av tio elever i årskurs 9
anser att elever och lärare inte respekterar varandra på
skolan. Det motsvarar nio elever i en klass om trettio.
Därutöver svarar var fjärde elev i årskurs 9 att man på
deras skola inte respekterar varandras olikheter.
Svaren från grundskolelärarna ger en något annan bild.
Det är en klart mindre andel, en av tio, som inte tycker att
elever och lärare respekterar varandra. Att lärarna har en
mer positiv bild än eleverna är genomgående i enkäten,
men skillnaderna är mer påtagliga för de påståenden som
rör värdegrunden på skolan och i undervisningen.

Skolarbetet upplevs både för svårt och sakna utmaningar
Undervisningen ska utformas och anpassas för att ge elever
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Skolan ska
därför ge stöd till elever som behöver det. I Skolenkäten
visar svaren att nära tre av tio elever i årskurs 9 uppger att
skolarbetet är för svårt för dem. I grundskolan uppger
närmare var fjärde lärare (23 %) att de inte har
förutsättningar att hjälpa elever i behov av det.
En undervisning som utgår från elevernas individuella behov
och förutsättningar innebär också att kunna erbjuda
utmaningar. I Skolenkäten visar resultaten att tre av tio
elever i årskurs 9 tycker att skolan ger dem för lite
utmanande arbetsuppgifter och 17 procent svarar att de
inte kan få svårare uppgifter om de skulle vilja det.
Nästan alla lärare (95 %) uppger dock att de har möjlighet att hitta utmaningar för sina elever i
grundskolan.
Att tycka att skolarbetet är för svårt betyder inte att man genomgående anser att skolarbetet är
utmanande. En av tre elever som uppger att skolarbetet är för svårt, uppger samtidigt att skolan ger
dem för lite utmanande arbetsuppgifter.

En av tre i årskurs 9 tycker inte att skolarbetet är intressant
En av de tydligaste skillnaderna mellan elever i årskurs 5
respektive 9 är i vilken mån de svarar att skolarbetet är
intressant. Bland niorna tycker en av tre att skolarbetet
inte är intressant mot drygt en av tio bland femmorna.
Elever i gymnasieskolans år 2 har en något mer positiv bild
än niorna. Bland dem svarar var fjärde elev upplever att
skolarbetet inte är intressant.
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Flickor är mer negativa till skolan i sina svar än pojkar
Sammantaget svarar flickor i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 mer negativt än pojkar på
Skolenkätens frågor. I årskurs 5 är däremot könsskillnaderna inte lika tydliga och genomgående som
bland äldre elever.
Ser man närmare på svarsmönstren bland de äldre
eleverna, finner man att flickor i lägre utsträckning än
pojkar anger det mest positiva svarsalternativet. Ett
exempel, hämtat från elever i årskurs 9, är påståendet
”Jag känner sig trygg i skolan”. Skillnaden mellan könen
visar sig framförallt i att 10 procentenheter färre av
flickorna uppger det mest positiva svarsalternativet, att
påståendet stämmer ”helt och hållet”.

Liknande resultat från lärare i grund- och gymnasieskolan
Lärare i grundskolan respektive gymnasieskolan svarar
likartat på de flesta av frågorna. Bland både grundskoleoch gymnasielärare får frågeområdena Elevinflytande,
Samverkan av undervisning samt Rutiner relativt låga
resultat. Bland annat visar resultaten att runt hälften av
lärarna i grund- och gymnasieskolan upplever att det finns
rutiner för att handleda nyanställda lärare, 55 respektive
49 procent.
De områden som får relativt bra resultat bland lärarna är
Förhindra kränkningar, Trygghet samt Tillit till elevens
förmåga, där man bland annat kan se att nio av tio lärare
svarar att deras elever kan nå kunskapskraven i de ämnen
de undervisar i.

Variationen mellan skolor
Skolorna ger en någorlunda samstämmig bild i Skolenkäten, eftersom resultaten är tämligen lika för
merparten av de deltagande skolorna. Men samtidigt finns det skolor som avviker, i både negativ och
positiv bemärkelse, från de genomsnittliga resultaten.
Ett exempel på detta är att i genomsnitt uppger runt 10 procent av eleverna att de inte känner sig
trygga i skolan, ett resultat som också delas av många skolor. Men på några skolor närmar sig andelen
otrygga elever 25 procent, samtidigt som det finns skolor där alla eller så gott som alla elever känner
sig trygga.

7 (7)

Ett annat exempel kan hämtas från elever i årskurs 5, där framförallt resultatet för påståendet ”På
lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet” varierar mellan skolor. Det finns skolor där fler
än nio av tio elever svarar att andra elever stör och skolor där färre än två av tio tycker detta.

Vårdnadshavare svarar som elever och lärare
Skolenkäten besvaras av vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundsär- och grundskola.
Svarsfrekvensen i dessa svarsgrupper uppskattas vara betydligt lägre än för övriga grupper6, vilket ger
en större osäkerhet kring i vilken grad svaren är representativa för samtliga vårdnadshavare.
Svaren från vårdnadshavare överensstämmer emellertid i stort med de från elever och pedagogisk
personal, något som styrker den bild som ges av skolan. Ett exempel är att även många föräldrar
uppger att studieron har brister. Hälften av vårdnadshavarna till barn i grundskolan upplever att deras
barn ofta har svårt att arbeta i klassrummet för att det är så hög ljudnivå.
De tre vårdnadshavargrupperna har ett likartat svarsmönster sinsemellan, men på många av frågorna
är vårdnadshavare till barn i grundsärskola respektive förskoleklass mer positiva i sina svar än
vårdnadshavare till barn i grundskolan.

Fakta om Skolenkäten
Hösten 2018 besvarades Skolenkäten av 72 436 elever, 23 957 pedagogisk personal och 95 843
vårdnadshavare. Svarsfrekvenserna var:






Årskurs 5 grundskola – 92 procent
Årskurs 9 grundskola – 82 procent
År 2 gymnasieskola – 80 procent
Pedagogisk personal grundskola – 73 procent
Pedagogisk personal gymnasieskola – 73 procent

För vårdnadshavare uppskattas svarsfrekvensen genom att relatera antalet svar till antalet elever på
skolenheten. Den uppskattade svarsfrekvensen uppgick till 30 procent.
I höstens omgång deltog sammanlagt 1 580 skolenheter och en resultatredovisning på total nivå, som
även innehåller information om vilka huvudmän som ingick, finns att ta del av på Skolinspektionens
webbplats.

6

Se rapportens sista stycke ”Fakta om Skolenkäten”.

Skolenkäten hösten 2018
Huvudmannarapport/Skolenhetsrapport
Enkätresultat

Mariestads kommun

Elever

Total a ntal

Antal s va r

Sva rs frekvens

Års kurs 5 grunds kol a

218

201

92%

Års kurs 9 grunds kol a

220

172

78%

År 2 gymna s i es kol a

202

180

89%

Pedagogisk personal

Total a ntal

Antal s va r

Sva rs frekvens

Grunds kol a

196

137

70%

Gymna s i es kol a

76

46

61%

Vårdnadshavare

Antal s va r

Förs kol ekl a s s

69

Grunds kol a

439

Grunds ä rs kol a

4

Elever och pedagogisk personal: Det krävs minst fem svar samt 65%
svarsfrekvens för att resultatet ska redovisas
Vårdnadshavare: Det krävs minst fem svar för att resultatet ska redovisas

Inget resultat på grund av att
huvudmannen endast har en skolenhet

Inget resultat på grund av att
huvudmannen endast har en skolenhet

Inget resultat på grund av att
huvudmannen endast har en skolenhet

Inledning
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra
till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är en
viktig del av denna granskning. Delar av enkätresultatet redovisas även på Skolverkets
webbplats Välja skola.
Skolenkäten besvaras av:
- Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2
- Pedagogisk personal1 i grund- och gymnasieskola
- Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grund- och grundsärskola
Hösten 2018 besvarade 72 436 elever, 23 957 pedagogisk personal och 95 843
vårdnadshavare Skolenkäten. Totalt deltog 1 580 skolenheter i undersökningen.
Mer om Skolenkäten kan du läsa på Skolinspektionens hemsida
www.skolinspektionen.se/skolenkaten

1

Med pedagogisk personal avses i Skolenkäten den pedagogiska personal som huvudsakligen
planerar, bedriver och följer upp undervisning i grundskolan och gymnasiet (observera ej
pedagoger inom förskoleklass, skolbarnomsorg eller grundsärskola).

1

Elever åk 5 Grundskola

Resultat indexvärden – diagram
Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning.
Observera att indexen för åk 5 inte är helt jämförbara med dem för åk 9 och år 2. Läs mer
om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.
Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet
Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1
Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Mariestads kommun åk 5
Samtliga medverkande skolenheter åk 5

1. Veta va d s om krä vs /Ti l l i t til l el evens förmå ga
2. Stimul a ns
3. Anpa s s ni ng efter el evens behov
4. Utma ni nga r
5. Argumentation och kri tis kt tänka nde/Del a ktighet och i nfl ytande
6. Grundl ä gga nde vä rden på s kol a n/El evhä l s a
7. Ordni ngs regl er
8. Studi ero
9. Trygghet
10. Förhi ndra krä nkni nga r
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1

Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.

2
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Elever åk 5 Grundskola

Resultat indexvärden – tabell
Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning.
Observera att indexen för åk 5 inte är helt jämförbara med dem för åk 9 och år 2. Läs mer
om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Mariestads kommun åk 5

Samtliga medverkande
skolenheter åk 5

1. Veta vad som krävs/Tillit till elevens
förmåga

8,4

8,5

2. Stimulans

6,5

6,6

3. Anpassning efter elevens behov

7,8

7,9

4. Utmaningar

7,6

7,8

5. Argumentation och kritiskt
tänkande/Delaktighet och inflytande

6,8

7,0

6. Grundläggande värden på
skolan/Elevhälsa

7,2

7,4

7. Ordningsregler

6,7

7,0

8. Studiero

5,1

5,0

9. Trygghet

8,4

8,3

10. Förhindra kränkningar

8,1

8,1

3

Elever åk 5 Grundskola

Resultat indexvärden – jämförelser
Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Observera att indexen för åk 5 inte är
helt jämförbara med dem för åk 9 och år 2. Ett högt indexvärde indikerar en positiv
uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.
För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25),
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar genomsnittet för
den aktuella huvudmannen/skolenheten.
p10 p25

p50

p75

p90

Exempel

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Aktuell huvudman/skolenhet

1. Veta vad som krävs/Tillit till elevens förmåga
2. Stimulans
3. Anpassning efter elevens behov
4. Utmaningar
5. Argumentation och kritiskt tänkande/Delaktighet och
inflytande
6. Grundläggande värden på skolan/Elevhälsa
7. Ordningsregler
8. Studiero
9. Trygghet
10. Förhindra kränkningar
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Elever åk 5 Grundskola

Resultat indexvärden – förändring
Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i.
Observera att indexen för åk 5 inte är helt jämförbara med dem för åk 9 och år 2.

Mariestads kommun åk 5
HT 2018

Förändring *

1. Veta vad som krävs/Tillit till elevens
förmåga

8,4

-

2. Stimulans

6,5

-

3. Anpassning efter elevens behov

7,8

-

4. Utmaningar

7,6

-

5. Argumentation och kritiskt
tänkande/Delaktighet och inflytande

6,8

-

6. Grundläggande värden på
skolan/Elevhälsa

7,2

-

7. Ordningsregler

6,7

-

8. Studiero

5,1

-

9. Trygghet

8,4

-

10. Förhindra kränkningar

8,1

-

* För tidigare mätningar har inte indexvärden beräknats för åk 5.
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Elever åk 5 Grundskola

Resultat indexvärden – kön
Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet uppdelat på flickor och
pojkar. Efter det presenteras resultatet för samtliga deltagande skolenheter i
enkätomgången uppdelat på flickor och pojkar. Observera att indexen för åk 5 inte är helt
jämförbara med dem för åk 9 och år 2.

Mariestads kommun åk 5

Samtliga medverkande
skolenheter åk 5

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

1. Veta vad som krävs/Tillit till elevens
förmåga

8,2

8,6

8,5

8,5

2. Stimulans

6,5

6,5

6,8

6,5

3. Anpassning efter elevens behov

7,6

8,0

7,9

8,0

4. Utmaningar

7,1

8,1

7,9

7,8

5. Argumentation och kritiskt
tänkande/Delaktighet och inflytande

6,4

7,2

7,1

6,9

6. Grundläggande värden på
skolan/Elevhälsa

7,0

7,5

7,4

7,4

7. Ordningsregler

6,8

6,6

7,0

7,1

8. Studiero

4,5

5,5

4,9

5,2

9. Trygghet

8,2

8,7

8,1

8,5

10. Förhindra kränkningar

8,0

8,1

8,1

8,1
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Resultat frågeområden och påståenden
Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.
* = 1–9 svarande, ** = 10–19 svarande, *** = 20 svarande eller fler

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

1. Veta vad som krävs/Tillit till elevens förmåga
Index 8,4 (8,5)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Mi na l ä ra re förkl a ra r va d vi s ka göra i s kol a rbetet
s å a tt ja g förs tår

8,4 (8,3)

57% (56%)

36% (36%)

4% (5%)

* (1%)

* (1%)

Ja g ka n nå kuns ka ps kra ven i s kol a n om ja g
förs öker

8,3 (8,6)

54% (60%)

37% (32%)

4% (2%)

* (1%)

* (4%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

2. Stimulans
Index 6,5 (6,6)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Skol a rbetet ä r i ntres s a nt

6,7 (6,9)

17% (21%)

64% (64%)

10% (8%)

3% (3%)

5% (4%)

Skol a rbetet ä r rol i gt

6,6 (6,5)

16% (18%)

64% (62%)

12% (13%)

3% (4%)

4% (3%)

Skol a rbetet gör mi g s å nyfi ken a tt ja g få r l us t a tt
l ä ra mi g mer

6,2 (6,4)

19% (22%)

48% (50%)

19% (18%)

7% (5%)

6% (5%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

3. Anpassning efter elevens behov
Index 7,8 (7,9)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Mi na l ä ra re hjä l per mi g i s kol a rbetet nä r ja g
behöver det

8,6 (8,6)

62% (63%)

32% (30%)

4% (4%)

* (1%)

* (1%)

Skol a rbetet ä r för s vå rt för mi g (-)

7,1 (7,3)

2% (3%)

18% (16%)

39% (37%)

37% (40%)

3% (4%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

4. Utmaningar
Index 7,6 (7,8)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g ka n få s vå ra re uppgi fter om ja g vi l l

6,8 (7,1)

30% (33%)

38% (40%)

18% (11%)

4% (5%)

10% (11%)

I mi n s kol a fi nns det extra uppgi fter nä r ma n ä r
kl a r

8,4 (8,5)

57% (59%)

37% (32%)

3% (4%)

* (1%)

* (3%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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5. Argumentation och kritiskt tänkande/Delaktighet
och inflytande
Index 6,8 (7,0)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

På l ektionerna få r vi di s kutera och deba ttera
ol i ka frå gor

7,4 (7,6)

31% (37%)

49% (45%)

** (8%)

* (2%)

9% (7%)

På l ektionerna ä r vi el ever med och på verka r på
vi l ket s ä tt vi s ka a rbeta med ol i ka s kol uppgi fter

6,3 (6,5)

18% (21%)

52% (48%)

17% (16%)

6% (5%)

7% (10%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

6. Grundläggande värden på skolan/Elevhälsa
Index 7,2 (7,4)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

I mi n s kol a res pektera r vi va ra ndra

7,1 (7,2)

34% (35%)

44% (46%)

16% (12%)

3% (3%)

2% (3%)

Mi na l ä ra re ä r rä ttvi s a mot os s el ever

7,7 (7,8)

47% (51%)

35% (33%)

8% (9%)

5% (4%)

4% (3%)

El evhä l s ogruppen i mi n s kol a frå ga r os s el ever
hur vi ha r det i s kol a n och hemma

6,8 (7,2)

26% (33%)

40% (34%)

10% (9%)

6% (6%)

17% (18%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

7. Ordningsregler
Index 6,7 (7,0)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

I mi n s kol a föl jer el everna de ordni ngs regl er s om
fi nns

5,6 (6,0)

10% (14%)

54% (54%)

26% (23%)

** (5%)

* (5%)

Mi na l ä ra re s er til l a tt ordni ngs regl erna på
s kol a n föl js

7,8 (8,0)

46% (50%)

39% (38%)

11% (7%)

* (2%)

* (4%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

8. Studiero
Index 5,1 (5,0)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g ha r s tudi ero på l ektionerna

6,3 (6,1)

20% (17%)

47% (50%)

25% (21%)

3% (6%)

4% (7%)

På l ektionerna s tör a ndra el ever ordni ngen i
kl a s s rummet (-)

3,9 (4,0)

20% (23%)

46% (40%)

24% (25%)

6% (8%)

3% (4%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

9. Trygghet
Index 8,4 (8,3)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

I mi n s kol a fi nns det el ever s om ja g ä r rä dd för (-)

8,1 (8,0)

6% (7%)

12% (11%)

11% (14%)

66% (64%)

4% (4%)

I mi n s kol a fi nns det vuxna s om ja g ä r rä dd för (-)

8,9 (8,7)

4% (4%)

5% (6%)

10% (11%)

79% (74%)

2% (4%)

Ja g kä nner mi g trygg i s kol a n

8,3 (8,1)

60% (56%)

29% (33%)

8% (7%)

* (3%)

* (2%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

10. Förhindra kränkningar
Index 8,1 (8,1)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

De vuxna på s kol a n rea gera r om de få r reda på
a tt nå gon ha r va ri t el a k mot en el ev

7,8 (7,8)

47% (49%)

36% (34%)

9% (9%)

3% (3%)

4% (4%)

Ja g vet vem på s kol a n ja g ka n pra ta med om
nå gon ha r va ri t el a k mot en el ev

8,3 (8,4)

63% (62%)

24% (24%)

4% (5%)

5% (4%)

4% (4%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

11. Övergripande nöjdhet (bildar ej index)

Ja g ä r nöjd med mi n s kol a s om hel het

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

7,4 (7,6)

41% (44%)

39% (39%)

14% (9%)

2% (4%)

3% (4%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Resultat indexvärden – diagram
Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.
Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet
Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1
Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Mariestads kommun åk 9

Samtliga medverkande skolenheter åk 9
1. Veta vad som krävs
2. Stimulans
3. Tillit till elevens förmåga
4. Anpassning efter elevens behov
5. Utmaningar
6. Argumentation och kritiskt tänkande
7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet
8. Grundläggande värden på skolan
9. Delaktighet och inflytande
10. Ordningsregler
11. Studiero
12. Trygghet
13. Förhindra kränkningar
14. Elevhälsa
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1

Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.
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Resultat indexvärden – tabell
Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Mariestads kommun åk 9

Samtliga medverkande
skolenheter åk 9

1. Veta vad som krävs

6,1

6,3

2. Stimulans

5,1

5,3

3. Tillit till elevens förmåga

7,4

7,5

4. Anpassning efter elevens behov

6,9

6,8

5. Utmaningar

6,6

6,7

6. Argumentation och kritiskt tänkande

5,7

6,1

7. Grundläggande värden i
undervisningen/lärandet

5,4

5,8

8. Grundläggande värden på skolan

5,9

6,2

9. Delaktighet och inflytande

5,5

5,0

10. Ordningsregler

5,1

5,0

11. Studiero

5,1

5,2

12. Trygghet

7,7

7,8

13. Förhindra kränkningar

6,2

6,6

14. Elevhälsa

6,8

6,5
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Resultat indexvärden – jämförelser
Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde indikerar en
positiv uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.
För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25),
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar genomsnittet för
den aktuella huvudmannen/skolenheten.
p10 p25

p50

p75

p90

Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aktuell huvudman/skolenhet

1. Veta vad som krävs
2. Stimulans
3. Tillit till elevens förmåga
4. Anpassning efter elevens behov
5. Utmaningar
6. Argumentation och kritiskt tänkande
7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet
8. Grundläggande värden på skolan
9. Delaktighet och inflytande
10. Ordningsregler
11. Studiero
12. Trygghet
13. Förhindra kränkningar
14. Elevhälsa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
12
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Resultat indexvärden – förändring
Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i.

Mariestads kommun åk 9
HT 2018

Förändring *

1. Veta vad som krävs

6,1

-

2. Stimulans

5,1

-

3. Tillit till elevens förmåga

7,4

-

4. Anpassning efter elevens behov

6,9

-

5. Utmaningar

6,6

-

6. Argumentation och kritiskt tänkande

5,7

-

7. Grundläggande värden i
undervisningen/lärandet

5,4

-

8. Grundläggande värden på skolan

5,9

-

9. Delaktighet och inflytande

5,5

-

10. Ordningsregler

5,1

-

11. Studiero

5,1

-

12. Trygghet

7,7

-

13. Förhindra kränkningar

6,2

-

14. Elevhälsa

6,8

-

* Huvudmannen saknar resultat i tidigare undersökningar.

13

Elever åk 9 Grundskola

Resultat indexvärden – kön
Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet uppdelat på flickor och
pojkar. Efter det presenteras resultatet för samtliga deltagande skolenheter i
enkätomgången uppdelat på flickor och pojkar.

Mariestads kommun åk 9

Samtliga medverkande
skolenheter åk 9

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

1. Veta vad som krävs

5,9

6,4

6,1

6,5

2. Stimulans

4,8

5,5

5,3

5,3

3. Tillit till elevens förmåga

7,4

7,4

7,4

7,6

4. Anpassning efter elevens behov

6,7

7,1

6,7

7,0

5. Utmaningar

6,9

6,4

6,8

6,7

6. Argumentation och kritiskt tänkande

5,3

6,0

6,1

6,2

7. Grundläggande värden i
undervisningen/lärandet

5,4

5,5

5,7

6,0

8. Grundläggande värden på skolan

5,9

6,0

6,2

6,2

9. Delaktighet och inflytande

5,4

5,6

4,9

5,2

10. Ordningsregler

5,0

5,4

4,9

5,2

11. Studiero

4,7

5,5

5,1

5,4

12. Trygghet

7,8

7,7

7,7

8,0

13. Förhindra kränkningar

6,3

6,3

6,5

6,7

14. Elevhälsa

6,5

7,0

6,4

6,6
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Resultat frågeområden och påståenden
Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.
* = 1–9 svarande, ** = 10–19 svarande, *** = 20 svarande eller fler
Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

1. Veta vad som krävs
Index 6,1 (6,3)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Mi na l ä ra re förkl a ra r va d vi s ka göra i s kol a rbetet
s å a tt ja g förs tå r

6,5 (6,8)

23% (27%)

56% (51%)

15% (16%)

** (4%)

* (2%)

Ja g tycker det ä r s vå rt a tt veta va d ja g s ka kl a ra a v i
s kol a n (-)

5,8 (5,6)

8% (8%)

28% (32%)

42% (38%)

19% (16%)

3% (5%)

Ja g vet va d ja g behöver kunna för a tt nå
kuns ka ps kra ven i s kol a n

6,1 (6,4)

20% (24%)

48% (49%)

24% (20%)

** (5%)

* (3%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

2. Stimulans
Index 5,1 (5,3)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Skol a rbetet ä r i ntres s a nt

5,3 (5,6)

5% (8%)

55% (56%)

28% (26%)

8% (7%)

3% (2%)

Skol a rbetet ä r rol i gt

4,9 (4,9)

3% (5%)

45% (45%)

42% (37%)

7% (10%)

3% (3%)

Skol a rbetet s ti mul era r mi g a tt l ä ra mi g mer

5,2 (5,5)

7% (12%)

48% (46%)

34% (30%)

8% (8%)

3% (4%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

3. Tillit till elevens förmåga
Index 7,4 (7,5)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Mi na l ä ra re få r mi g a tt tro på mi g s jä l v i mi tt
s kol a rbete

5,8 (5,9)

13% (19%)

51% (42%)

20% (22%)

8% (9%)

8% (8%)

Mi na l ä ra re förvä nta r s i g a tt ja g s ka göra mi tt
bä s ta

7,9 (8,1)

43% (49%)

43% (38%)

7% (5%)

* (2%)

** (6%)

Ja g ka n nå kuns ka ps kra ven i s kol a n om ja g
förs öker

8,6 (8,4)

63% (58%)

30% (34%)

5% (5%)

* (1%)

* (2%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

4. Anpassning efter elevens behov
Index 6,9 (6,8)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g ka n få extra undervi s ni ng om ja g s kul l e behöva
det

6,7 (6,9)

23% (31%)

40% (37%)

16% (13%)

3% (6%)

17% (13%)

Mi na l ä ra re hjä l per mi g i s kol a rbetet nä r ja g
behöver det

7,3 (7,3)

38% (35%)

47% (48%)

10% (11%)

* (3%)

* (2%)

Skol a rbetet ä r för s vå rt för mi g (-)

6,7 (6,3)

4% (5%)

19% (24%)

44% (45%)

29% (22%)

3% (3%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.

15

Elever åk 9 Grundskola

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

5. Utmaningar
Index 6,6 (6,7)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

I mi n s kol a fi nns det extra uppgi fter för de s om
hi nner och vi l l ha det

7,2 (7,2)

33% (33%)

45% (43%)

11% (11%)

3% (4%)

8% (9%)

Ja g ka n få s vå ra re uppgi fter om ja g vi l l

6,6 (6,9)

22% (29%)

53% (45%)

10% (13%)

6% (4%)

9% (10%)

Ja g få r för l i te utma na nde a rbets uppgi fter i s kol a n
(-)

6,0 (6,1)

6% (6%)

26% (23%)

44% (45%)

19% (19%)

6% (7%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

6. Argumentation och kritiskt tänkande
Index 5,7 (6,1)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

På l ekti onerna få r vi di s kutera och deba ttera ol i ka
frå gor

5,7 (6,0)

10% (16%)

56% (51%)

19% (22%)

10% (6%)

5% (5%)

I mi n s kol a få r ja g l ä ra mi g a tt a rgumentera för
mi n s a k

5,4 (6,1)

13% (22%)

41% (41%)

21% (20%)

13% (10%)

11% (8%)

Mi na l ä ra re uppmuntra r os s el ever a tt refl ektera
över va d vi hör och l ä s er

5,9 (6,3)

15% (18%)

44% (48%)

22% (18%)

6% (5%)

15% (10%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet
Index 5,4 (5,8)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

I mi n s kol a pra ta r vi om mä ns kl i ga rä tti gheter

5,6 (6,5)

18% (27%)

41% (43%)

19% (15%)

13% (8%)

9% (7%)

I mi n s kol a pra ta r vi om jä ms tä l l dhet mel l a n
könen

5,0 (5,2)

16% (17%)

35% (33%)

20% (22%)

20% (17%)

9% (10%)

I mi n s kol a få r ja g öva på a tt göra eti s ka
s tä l l ni ngs ta ga nden

5,6 (5,6)

8% (10%)

37% (33%)

19% (16%)

5% (7%)

32% (34%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

8. Grundläggande värden på skolan
Index 5,9 (6,2)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Mi na l ä ra re ger ki l l a r och tjejer s a mma
föruts ä ttni nga r

6,3 (6,8)

30% (38%)

33% (33%)

20% (14%)

11% (10%)

6% (5%)

I mi n s kol a res pektera r vi va ra ndra s ol i kheter

6,0 (6,0)

20% (20%)

47% (46%)

17% (20%)

10% (9%)

6% (6%)

I mi n s kol a res pektera r el ever och l ä ra re va ra ndra

5,5 (5,7)

12% (15%)

45% (48%)

27% (23%)

8% (9%)

8% (5%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

9. Delaktighet och inflytande
Index 5,5 (5,0)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Vi el ever ha r i nfl yta nde över undervi s ni ngens
i nnehå l l

5,2 (4,5)

8% (6%)

45% (34%)

29% (35%)

10% (14%)

7% (12%)

På l ekti onerna ä r vi el ever med och på verka r på
vi l ket s ä tt vi s ka a rbeta med ol i ka s kol uppgi fter

5,4 (4,8)

13% (9%)

43% (38%)

30% (32%)

10% (15%)

4% (6%)

I mi n s kol a ä r vi el ever med och på verka r vå r
s kol mi l jö

5,9 (5,7)

15% (16%)

44% (43%)

23% (22%)

6% (10%)

12% (8%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

10. Ordningsregler
Index 5,1 (5,0)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

I mi n s kol a föl jer el everna de ordni ngs regl er s om
fi nns

4,6 (4,7)

8% (7%)

31% (39%)

38% (35%)

13% (13%)

10% (6%)

I mi n s kol a ä r vi el ever med och bes tä mmer vi l ka
ordni ngs regl er vi s ka ha

4,6 (3,9)

8% (8%)

34% (25%)

24% (29%)

19% (28%) 15% (10%)

Mi na l ä ra re s er ti l l a tt ordni ngs regl erna på s kol a n
föl js

6,2 (6,5)

23% (24%)

44% (47%)

19% (17%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

11. Studiero
Index 5,1 (5,2)

9% (6%)

6% (6%)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g ha r s tudi ero på l ekti onerna

5,4 (5,5)

11% (12%)

49% (49%)

27% (25%)

10% (10%)

3% (4%)

På l ekti onerna s tör a ndra el ever ordni ngen i
kl a s s rummet (-)

4,0 (4,2)

22% (21%)

41% (37%)

27% (29%)

8% (9%)

3% (4%)

Mi na l ä ra re s er ti l l a tt det ä r s tudi ero på
l ekti onerna

5,8 (5,9)

15% (16%)

51% (49%)

23% (24%)

9% (7%)

3% (5%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

12. Trygghet
Index 7,7 (7,8)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

I mi n s kol a fi nns det el ever s om ja g ä r rä dd för (-)

7,9 (7,9)

** (7%)

13% (11%)

16% (16%)

63% (61%)

* (5%)

I mi n s kol a fi nns det pers ona l s om ja g ä r rä dd för
(-)

7,7 (7,9)

7% (7%)

15% (10%)

14% (17%)

56% (61%)

8% (4%)

Ja g kä nner mi g trygg i s kol a n

7,5 (7,5)

43% (44%)

39% (38%)

10% (9%)

5% (6%)

3% (4%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

13. Förhindra kränkningar
Index 6,2 (6,6)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Mi n s kol a a rbetar a ktivt med a tt förhi ndra
krä nka nde beha ndl i ng

6,0 (6,2)

17% (23%)

46% (38%)

17% (18%)

9% (9%)

12% (12%)

De vuxna på s kol a n rea gera r om de få r reda på a tt
en el ev bl i vi t krä nkt

5,9 (6,4)

22% (28%)

37% (36%)

19% (17%)

12% (9%)

10% (10%)

Ja g vet vem på s kol a n ja g ka n pra ta med om nå gon
ha r va ri t el a k mot en el ev

6,8 (7,1)

34% (39%)

40% (36%)

8% (10%)

12% (9%)

6% (6%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

14. Elevhälsa
Index 6,8 (6,5)

Andel

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

El evhä l s ogruppen i mi n s kol a frå ga r os s el ever om
hur vi uppl ever vå r s kol - och l i vs s i tua tion

5,5 (5,6)

16% (18%)

34% (34%)

14% (18%)

Ja g ka n gå och pra ta med s kol s köters ka n el l er
kura torn/s kol ps ykol og om va d ja g vi l l , det må s te
i nte ha hä nt nå got a l l va rl i gt

7,7 (6,9)

40% (35%)

33% (33%)

5% (11%)

5% (9%)

18% (12%)

På mi n s kol a ä r det OK a tt l ä mna l ektionen om
ma n kä nner ett behov a v a tt trä ffa s kol s köters ka n
el l er kura tor

7,1 (6,9)

34% (33%)

33% (33%)

5% (11%)

9% (8%)

20% (15%)

15% (13%) 22% (17%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

15. Övergripande nöjdhet (bildar ej index)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g ä r nöjd med mi n s kol a s om hel het

6,0 (6,2)

19% (24%)

45% (44%)

15% (17%)

10% (10%)

10% (6%)

Ja g s kul l e rekommendera mi n s kol a

5,9 (5,5)

17% (21%)

42% (34%)

16% (18%)

10% (17%) 14% (10%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Resultat indexvärden – diagram
Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.
Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet
Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1
Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Mariestads kommun grundskola
Samtliga medverkande skolenheter grundskola
1. Information om utbildningens mål
2. Samverkan av undervisning
3. Stimulans och utmaningar
4. Tillit till elevens förmåga
5. Anpassning efter elevens behov
6. Argumentation och kritiskt tänkande
7. Grundläggande värden i undervisningen
8. Grundläggande värden på skolan
9. Elevinflytande
10. Ordningsregler
11. Studiero
12. Trygghet
13. Förhindra kränkningar
14. Särskilt stöd
15. Bedömning och betygsättning
16. Pedagogiskt ledarskap
17. Utveckling av utbildningen
18. Rutiner
19. Elevhälsa

0
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2

3

4

5

6

7

8

9

1

Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.
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Resultat indexvärden – tabell
Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Mariestads kommun
grundskola

Samtliga medverkande
skolenheter grundskola

1. Information om utbildningens mål

7,7

7,6

2. Samverkan av undervisning

6,4

6,5

3. Stimulans och utmaningar

6,8

6,9

4. Tillit till elevens förmåga

7,8

8,1

5. Anpassning efter elevens behov

7,7

7,7

6. Argumentation och kritiskt tänkande

7,3

7,2

7. Grundläggande värden i undervisningen

8,1

7,9

8. Grundläggande värden på skolan

7,3

7,7

9. Elevinflytande

6,4

6,5

10. Ordningsregler

7,5

7,7

11. Studiero

6,2

6,6

12. Trygghet

7,6

7,9

13. Förhindra kränkningar

8,4

8,5

14. Särskilt stöd

7,4

7,9

15. Bedömning och betygsättning

7,1

7,2

16. Pedagogiskt ledarskap

7,2

7,5

17. Utveckling av utbildningen

7,0

6,9

18. Rutiner

6,8

6,7

19. Elevhälsa

7,1

7,6
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Resultat indexvärden – jämförelser
Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde indikerar en
positiv uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.
För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25),
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar genomsnittet för
den aktuella huvudmannen/skolenheten.
p10 p25

p50

p75

p90

Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aktuell huvudman/skolenhet

1. Information om utbildningens mål
2. Samverkan av undervisning
3. Stimulans och utmaningar
4. Tillit till elevens förmåga
5. Anpassning efter elevens behov
6. Argumentation och kritiskt tänkande
7. Grundläggande värden i undervisningen
8. Grundläggande värden på skolan
9. Elevinflytande
10. Ordningsregler
11. Studiero
12. Trygghet
13. Förhindra kränkningar
14. Särskilt stöd
15. Bedömning och betygsättning
16. Pedagogiskt ledarskap
17. Utveckling av utbildningen
18. Rutiner
19. Elevhälsa
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Resultat indexvärden – förändring
Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i.

Mariestads kommun
grundskola
HT 2018

Förändring *

1. Information om utbildningens mål

7,7

0,0

2. Samverkan av undervisning

6,4

0,0

3. Stimulans och utmaningar

6,8

-0,1

4. Tillit till elevens förmåga

7,8

-0,2

5. Anpassning efter elevens behov

7,7

0,0

6. Argumentation och kritiskt tänkande

7,3

0,1

7. Grundläggande värden i
undervisningen

8,1

0,0

8. Grundläggande värden på skolan

7,3

-0,5

9. Elevinflytande

6,4

-0,2

10. Ordningsregler

7,5

-0,2

11. Studiero

6,2

-0,3

12. Trygghet

7,6

-0,2

13. Förhindra kränkningar

8,4

-0,4

14. Särskilt stöd

7,4

-0,7

15. Bedömning och betygsättning

7,1

-0,2

16. Pedagogiskt ledarskap

7,2

-0,1

17. Utveckling av utbildningen

7,0

0,1

18. Rutiner

6,8

-0,3

19. Elevhälsa

7,1

0,2

* Förändring sedan HT 2016.
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Resultat frågeområden och påståenden
Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.
* = 1–9 svarande, ** = 10–19 svarande, *** = 20 svarande eller fler
Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

1. Information om utbildningens mål
Index 7,7 (7,6)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g i nformera r mi na el ever om vi l ka må l
utbi l dni ngen ha r

8,5 (8,6)

55% (59%)

*** (38%)

* (3%)

0% (0%)

0% (1%)

Mi na el ever förs tå r va d de s ka kunna för a tt nå
kuns ka ps kra ven

7,0 (6,9)

14% (18%)

79% (70%)

* (9%)

0% (1%)

* (3%)

Ja g s er ti l l a tt mi na el evers vå rdna ds ha va re vet
va d s om krä vs för a tt nå kuns ka ps kra ven

7,5 (7,3)

35% (32%)

51% (53%)

9% (12%)

* (1%)

* (3%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

2. Samverkan av undervisning
Index 6,4 (6,5)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

På den hä r s kol a n ha r vi ä mnes övers kri da nde
a rbeten (t.ex. tema a rbeten)

6,5 (6,0)

18% (17%)

57% (45%)

20% (30%)

* (4%)

* (4%)

Konferens erna i s kol a n ä r ti l l nytta för
undervi s ni ngen

5,9 (6,4)

9% (20%)

56% (52%)

27% (21%)

* (4%)

* (3%)

Ja g s a mverka r med mi na kol l egor nä r ja g pl a nera r
undervi s ni ngen

7,0 (7,0)

28% (34%)

54% (46%)

*** (16%)

* (4%)

0% (1%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

3. Stimulans och utmaningar
Index 6,8 (6,9)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g ha r möjl i ghet a tt hi tta utma ni nga r för mi na
el ever

8,0 (8,2)

45% (50%)

50% (45%)

4% (4%)

0% (0%)

0% (1%)

Ja g ha r utrymme a tt ge s ti mul era nde uppgi fter ti l l
a l l a el ever

6,8 (7,0)

23% (26%)

58% (59%)

*** (14%)

0% (1%)

* (1%)

Ja g tycker det ä r vi kti gt a tt el everna få r vä nta i n
va ra ndra s å a tt vi gå r vi da re ti l l s a mma ns i
kuns ka ps utveckl i ngen (-)

5,5 (5,4)

7% (8%)

29% (34%)

47% (39%)

10% (15%)

7% (4%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

4. Tillit till elevens förmåga
Index 7,8 (8,1)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Mi na el ever ka n nå kuns ka ps kra ven i de ä mnen
ja g undervi s a r i

7,3 (7,5)

21% (32%)

73% (59%)

* (5%)

0% (1%)

* (2%)

Mi na el ever vi l l utveckl a s och pres tera bra i
s kol a n

7,3 (7,6)

24% (32%)

69% (63%)

* (4%)

0% (0%)

* (1%)

Ja g förs öker i ns pi rera mi na el ever a tt utveckl a s s å
l å ngt s om möjl i gt

8,9 (9,2)

68% (75%)

32% (24%)

0% (0%)

0% (0%)

0% (0%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

5. Anpassning efter elevens behov
Index 7,7 (7,7)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g ha r föruts ä ttni nga r a tt hjä l pa el ever s om ä r i
behov a v det

6,5 (6,6)

*** (21%)

58% (56%)

20% (21%)

* (2%)

0% (0%)

Ja g a npa s s a r mi n undervi s ni ng efter el everna s
ol i ka föruts ä ttni nga r

8,2 (8,1)

*** (45%)

51% (52%)

* (3%)

0% (0%)

0% (0%)

Ja g förs öker hi tta a l terna ti va a rbets s ä tt för el ever
s om ha r s vå rt a tt nå kuns ka ps kra ven

8,4 (8,4)

55% (54%)

42% (43%)

* (3%)

0% (0%)

* (1%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

Vet ej

6. Argumentation och kritiskt tänkande
Index 7,3 (7,2)

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Det s a kna s utrymme under l ekti onerna för
gemens a m refl ekti on och di s kus s i on (-)

6,0 (6,1)

* (6%)

30% (24%)

53% (49%)

14% (19%)

* (2%)

På l ekti onerna ha r ja g och el everna di s kus s i oner
och deba tter i nom ra men för undervi s ni ngen

7,8 (7,4)

39% (32%)

53% (56%)

* (9%)

0% (1%)

* (2%)

Ja g uppmuntra r mi na el ever ti l l kri ti s k refl ekti on

8,1 (8,1)

50% (47%)

44% (47%)

* (5%)

0% (0%)

* (2%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

Vet ej

7. Grundläggande värden i undervisningen
Index 8,1 (7,9)

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

På den hä r s kol a n pra ta r vi om mä ns kl i ga
rä tti gheter

8,7 (8,5)

63% (57%)

32% (36%)

* (3%)

0% (0%)

* (3%)

På den hä r s kol a n pra ta r vi om jä ms tä l l dhet
mel l a n könen

8,4 (8,3)

58% (52%)

34% (38%)

6% (5%)

* (1%)

* (4%)

Mi na el ever få r öva på a tt göra eti s ka
s tä l l ni ngs ta ga nden

7,2 (7,0)

29% (25%)

55% (53%)

9% (14%)

* (1%)

* (6%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

8. Grundläggande värden på skolan
Index 7,3 (7,7)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

På den hä r s kol a n ges ki l l a r och tjejer s a mma
föruts ä ttni nga r

8,6 (8,6)

62% (60%)

*** (36%)

* (2%)

0% (0%)

0% (2%)

På den hä r s kol a n res pektera r el everna va ra ndra s
ol i kheter

6,6 (7,0)

*** (21%)

69% (66%)

15% (10%)

0% (1%)

* (2%)

På den hä r s kol a n res pektera r el ever och l ä ra re
va ra ndra

6,6 (7,4)

*** (32%)

61% (58%)

20% (9%)

0% (1%)

* (0%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

9. Elevinflytande
Index 6,4 (6,5)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

El everna ges (efter å l der och mogna d) möjl i ghet
a tt på verka s kol mi l jön

6,5 (6,7)

15% (19%)

56% (59%)

20% (15%)

0% (1%)

9% (6%)

El everna ä r med och på verka r undervi s ni ngens
i nnehå l l

6,1 (6,0)

** (10%)

66% (59%)

25% (28%)

0% (1%)

* (1%)

Ja g l å ter mi na el ever på verka a rbets s ä tten i
undervi s ni ngen

6,7 (6,8)

18% (21%)

66% (62%)

15% (16%)

* (1%)

* (1%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

10. Ordningsregler
Index 7,5 (7,7)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Skol a ns pers ona l uppträ der eni gt nä r det gä l l er
a tt upprä tthå l l a s kol a ns ordni ngs regl er

7,3 (7,5)

31% (37%)

59% (51%)

** (9%)

* (2%)

0% (1%)

Ja g ä r förtrogen med de upprä tta de
ordni ngs regl erna i den hä r s kol a n

9,1 (9,1)

74% (76%)

*** (22%)

* (2%)

0% (0%)

0% (0%)

El everna föl jer s kol a ns ordni ngs regl er

6,0 (6,6)

4% (12%)

73% (74%)

22% (11%)

* (1%)

* (1%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

11. Studiero
Index 6,2 (6,6)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Det ä r en god s tudi emi l jö på s kol a n

6,7 (7,1)

18% (27%)

67% (59%)

15% (11%)

0% (1%)

0% (1%)

Att upprä tthå l l a ordni ngen i kl a s s rummet ta r upp
en s tor del a v mi n undervi s ni ngs ti d (-)

5,0 (5,6)

14% (13%)

33% (24%)

40% (44%)

** (18%)

* (1%)

Mi na el ever ha r s tudi ero på l ekti onerna

6,9 (7,1)

18% (25%)

69% (62%)

** (10%)

0% (1%)

* (1%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

Vet ej

12. Trygghet
Index 7,6 (7,9)

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Det ä r en trygg mi l jö för el everna på s kol a n

7,6 (7,9)

35% (43%)

56% (50%)

** (6%)

0% (1%)

* (1%)

De s oci a l a rel a ti onerna mel l a n l ä ra re och el ever
ä r goda

8,3 (8,3)

*** (50%)

50% (48%)

* (2%)

0% (0%)

0% (1%)

På den hä r s kol a n kä nner s i g el everna trygga

7,1 (7,5)

18% (30%)

74% (63%)

* (5%)

0% (0%)

* (2%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

13. Förhindra kränkningar
Index 8,4 (8,5)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g ha r föruts ä ttni nga r för a tt i ngri pa om el ever ä r
el a ka mot va ra ndra

7,5 (8,0)

39% (49%)

46% (42%)

12% (7%)

* (1%)

* (1%)

Ja g vet va d ja g s ka göra om ja g upptä cker a tt en
el ev uts ä tts för krä nkni nga r

9,1 (9,0)

74% (71%)

*** (26%)

* (2%)

0% (0%)

0% (0%)

På den hä r s kol a n bedri vs ett må l i nri kta t a rbete
för a tt förhi ndra krä nka nde beha ndl i ng

8,5 (8,5)

61% (60%)

28% (32%)

** (5%)

0% (1%)

* (2%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

Vet ej

14. Särskilt stöd
Index 7,4 (7,9)

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

På den hä r s kol a n upprä tta s å tgä rds progra m för
de el ever s om s ka få s ä rs ki l t s töd

8,2 (8,6)

54% (63%)

32% (30%)

9% (4%)

* (1%)

* (3%)

Om det fra mkommer a tt en el ev på s kol a n ha r
behov a v s ä rs ki l t s töd utreds det s na bbt

5,9 (6,9)

13% (29%)

50% (46%)

31% (18%)

* (3%)

* (4%)

På den hä r s kol a n ges s ä rs ki l t s töd s å l å ngt s om
möjl i gt i nom den el evgrupp s om el even norma l t
s ett ti l l hör

8,2 (8,1)

55% (52%)

35% (37%)

7% (7%)

* (1%)

* (2%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

15. Bedömning och betygsättning
Index 7,1 (7,2)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

På den hä r s kol a n ä r det tydl i gt hur bedömni ngen
a v el everna s kuns ka ps utveckl i ng s ka gå ti l l

6,9 (7,3)

28% (31%)

50% (55%)

18% (11%)

* (1%)

* (3%)

Ja g få r det s töd ja g behöver för a tt göra l i kvä rdi ga
bedömni nga r a v el everna s kuns ka ps utveckl i ng

7,0 (7,1)

23% (26%)

61% (56%)

9% (12%)

* (1%)

* (5%)

På den hä r s kol a n s a ma rbeta r vi l ä ra re kri ng
bedömni ng a v el everna s kuns ka per

7,3 (7,3)

32% (34%)

53% (51%)

10% (12%)

* (1%)

* (3%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

16. Pedagogiskt ledarskap
Index 7,2 (7,5)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Rektor ha r god kuns ka p om det da gl i ga a rbetet i
s kol a n

6,7 (7,1)

22% (32%)

51% (45%)

18% (13%)

* (3%)

** (6%)

Rektor a rbeta r för a tt frä mja el everna s
kuns ka ps utveckl i ng

7,7 (7,9)

35% (43%)

46% (41%)

* (7%)

* (1%)

12% (7%)

Rektor ta r a ns va r för det peda gogi s ka a rbetet på
s kol a n

7,3 (7,4)

36% (37%)

40% (41%)

14% (12%)

* (2%)

** (7%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

17. Utveckling av utbildningen
Index 7,0 (6,9)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Rektor s er til l a tt utvä rderi ng a v el everna s
kuns ka ps utveckl i ng l i gger til l grund för utveckl i ng
a v utbi l dni ngen

7,4 (7,5)

28% (32%)

42% (40%)

** (9%)

* (2%)

21% (17%)

Rektor s er til l a tt a rbets s ä tt förä ndra s om
el everna i nte uppnå r kuns ka ps kra ven

6,8 (6,6)

18% (21%)

45% (40%)

** (17%)

* (3%)

25% (19%)

Rektor s er til l a tt uppföl jni ngen a v mi tt och mi na
kol l egors a rbete l eder til l rel eva nta förä ndri nga r i
a rbets s ä tt

6,7 (6,6)

17% (21%)

42% (41%)

** (17%)

* (3%)

27% (17%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

18. Rutiner
Index 6,8 (6,7)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

På den hä r s kol a n fi nns rutiner för a tt i ntroducera
nya ns täl l da l ä ra re til l a rbetet

6,3 (6,2)

23% (22%)

42% (40%)

21% (24%)

5% (6%)

9% (8%)

På den hä r s kol a n fi nns rutiner för a tt ha ndl eda
nya ns täl l da l ä ra re i a rbetet

6,1 (5,8)

20% (18%)

38% (37%)

23% (27%)

5% (7%)

14% (11%)

På den hä r s kol a n fi nns det tydl i ga rutiner
gä l l a nde a nmä l ni ngs s kyl di ghet til l
s oci a l nä mnden

7,9 (8,0)

47% (47%)

37% (35%)

11% (8%)

0% (1%)

4% (9%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

19. Elevhälsa

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

El evhä l s ogruppen på den hä r s kol a n frå ga r
el everna om dera s uppfa ttni ng om s i n s kol - och
l i vs s i tua tion

7,2 (7,9)

36% (42%)

35% (32%)

12% (7%)

4% (2%)

12% (17%)

Ja g ka n få rå d och s töd a v el evhä l s ogruppen för
a tt s jä l v kunna hjä l pa mi na el ever i dera s
utma ni nga r

7,1 (7,7)

32% (45%)

46% (40%)

18% (10%)

* (2%)

* (4%)

I mi n s kol a fi nns bereds ka p för a tt i det da gl i ga
a rbetet ha ntera s i tua tioner s om krä ver
el evhä l s ogruppens kompetens er

6,9 (7,3)

28% (34%)

47% (43%)

15% (13%)

* (2%)

* (7%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Resultat indexvärden – diagram
Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.
Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet
Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1
Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Mariestads kommun förskoleklass

Samtliga medverkande skolenheter förskoleklass
1. Stimulans
2. Anpassning efter elevens behov
3. Arbetsro
4. Trygghet
5. Förhindra kränkningar
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1

Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.
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Resultat indexvärden – tabell
Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Mariestads kommun
förskoleklass

Samtliga medverkande
skolenheter förskoleklass

1. Stimulans

8,7

8,4

2. Anpassning efter elevens behov

8,5

8,3

3. Arbetsro

7,6

7,3

4. Trygghet

8,3

8,1

5. Förhindra kränkningar

8,1

8,0
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Resultat indexvärden – jämförelser
Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde indikerar en
positiv uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.
För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25),
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar genomsnittet för
den aktuella huvudmannen/skolenheten.

p10 p25

p50

p75

p90

Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aktuell huvudman/skolenhet

1. Stimulans
2. Anpassning efter elevens behov
3. Arbetsro
4. Trygghet
5. Förhindra kränkningar
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Resultat indexvärden – förändring
Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i.

Mariestads kommun
förskoleklass
HT 2018

Förändring *

1. Stimulans

8,7

0,5

2. Anpassning efter elevens behov

8,5

0,1

3. Arbetsro

7,6

0,3

4. Trygghet

8,3

0,0

5. Förhindra kränkningar

8,1

0,4

* Förändring sedan HT 2016.
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Resultat frågeområden och påståenden
Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.
* = 1–9 svarande, ** = 10–19 svarande, *** = 20 svarande eller fler
Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

1. Stimulans
Index 8,7 (8,4)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Nä r mi tt ba rn ha r l ä rt s i g nå got nytt i
förs kol ekl a s s en vi l l hon/ha n l ä ra s i g mer om det

8,3 (8,1)

48% (49%)

39% (41%)

* (5%)

0% (1%)

* (5%)

Mi tt ba rns l ä ra re vä cker mi tt ba rns i ntres s e för
s kol a rbetet

8,9 (8,6)

64% (61%)

29% (30%)

* (3%)

0% (1%)

* (5%)

Undervi s ni ngen i förs kol ekl a s s en vä cker mi tt
ba rns l us t a tt l ä ra

8,9 (8,4)

70% (56%)

23% (34%)

* (4%)

* (1%)

* (4%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

2. Anpassning efter elevens behov
Index 8,5 (8,3)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Undervi s ni ngen i förs kol ekl a s s en pa s s a r mi tt
ba rns s ä tt a tt l ä ra s i g

8,7 (8,2)

57% (48%)

26% (36%)

* (4%)

0% (1%)

* (10%)

Mi tt ba rn få r den hjä l p s om hon/ha n behöver för
a tt kunna föl ja med i undervi s ni ngen

8,8 (8,7)

64% (60%)

29% (29%)

* (3%)

0% (1%)

* (8%)

Mi tt ba rn behöver mer hjä l p ä n s kol a n ger
henne/honom (-)

8,1 (7,9)

* (5%)

7% (10%)

28% (22%)

55% (54%)

* (9%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

Vet ej

3. Arbetsro
Index 7,6 (7,3)

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g uppl ever a tt mi tt ba rn ha r a rbets ro i
förs kol ekl a s s en

7,4 (7,2)

39% (31%)

39% (43%)

14% (10%)

* (4%)

* (12%)

Ja g uppl ever a tt mi tt ba rns l ä ra re s ä ger ti l l dem
s om s tör

8,7 (8,2)

49% (42%)

25% (28%)

* (4%)

0% (2%)

** (24%)

Ja g uppl ever a tt mi tt ba rn ha r s vå rt a tt koncentrera
s i g på s i na a rbets uppgi fter för a tt det ä r s å hög
l judni vå (-)

6,9 (6,6)

* (6%)

** (18%)

33% (27%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

4. Trygghet
Index 8,3 (8,1)

29% (29%) 19% (20%)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Mi tt ba rn kä nner s i g tryggt i s kol a n

8,4 (8,4)

52% (57%)

*** (38%)

* (4%)

0% (1%)

0% (0%)

Det fi nns el ever på s kol a n s om mi tt ba rn ä r rä dd
för (-)

7,0 (6,8)

* (10%)

25% (16%)

17% (25%)

45% (40%)

* (9%)

Det fi nns pers ona l på s kol a n s om mi tt ba rn ä r
rä dd för (-)

9,5 (9,1)

0% (2%)

* (3%)

* (13%)

83% (73%)

7% (9%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

5. Förhindra kränkningar
Index 8,1 (8,0)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g vet vem ja g ka n vä nda mi g ti l l på s kol a n om
ja g få r reda på a tt en el ev bl i vi t krä nkt

8,1 (8,0)

59% (55%)

25% (28%)

* (8%)

7% (5%)

* (4%)

I mi tt ba rns s kol a fra mgå r det tydl i gt a tt
krä nka nde beha ndl i ng i nte a cceptera s

8,0 (8,2)

48% (54%)

42% (32%)

* (6%)

* (3%)

* (6%)

Ja g uppl ever a tt mi tt ba rns s kol a a rbeta r a kti vt
med a tt förhi ndra krä nka nde beha ndl i ng

8,2 (8,0)

48% (46%)

38% (34%)

* (6%)

* (2%)

10% (12%)

Ja

Nej

Andel

Andel

7% (24%)

93% (76%)

6. Modersmålsundervisning (bildar ej index)

Ha r di tt ba rn ett a nna t el l er ytterl i ga re s prå k ä n
s vens ka s om moders må l ?

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

6. Modersmålsundervisning (bildar ej index)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

4,2 (5,6)

* (31%)

0% (22%)

* (10%)

* (25%)

* (12%)

Ja

Nej

Vet ej

Andel

Andel

Andel

Få r di tt ba rn s ä rs ki l t s töd i förs kol ekl a s s en?

* (8%)

87% (88%)

* (5%)

Ha de di tt ba rn ett fa s ts tä l l t behov a v s ä rs ki l t s töd
i förs kol a n i nför övergå ngen ti l l förs kol ekl a s s ?

* (47%)

* (43%)

0% (11%)

Ha r s kol a n på börja t el l er ful l gjort en utredni ng a v
di tt ba rns s tödbehov?

* (54%)

* (27%)

0% (19%)

Ja

Nej

Vet ej

Utredni ng
ej kl a r

Andel

Andel

Andel

Andel

* (33%)

* (21%)

* (33%)

* (12%)

Ja

Nej

Vet ej

Andel

Andel

Andel

100% (79%)

0% (12%)

0% (9%)

* (4%)

88% (92%)

* (4%)

I förs kol ekl a s s en ges mi tt ba rn utrymme a tt, vi d
s i da n a v det s vens ka s prå ket, ä ven utveckl a s i tt
moders må l

7. Särskilt stöd (bildar ej index)

7. Särskilt stöd (bildar ej index)

Nä r det utretts a tt di tt ba rn behövde s ä rs ki l t s töd,
uta rbeta des då ett å tgä rds progra m?

7. Särskilt stöd (bildar ej index)

Uppl ever du a tt di tt ba rn i da g få r det s töd
ha n/hon behöver?
Ans er du a tt di tt ba rn ha r behov a v s ä rs ki l t s töd i
förs kol ekl a s s en?
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Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

8. Elevhälsa (bildar ej index)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

7,1 (7,1)

39% (38%)

33% (35%)

17% (11%)

* (8%)

* (7%)

Ja

Nej

Vet ej

Andel

Andel

Andel

Gå r di tt ba rn i fri ti ds hem?

88% (88%)

12% (12%)

0% (0%)

9. Fritidshem (bildar ej index)

Kommuna l
regi

Ens ki l d
regi

Vet ej

Andel

Andel

Andel

100% (88%)

0% (11%)

0% (1%)

Skol a n ha r i nformera t s i g om hur ja g uppl ever mi tt
ba rns s kol - och l i vs s i tua ti on

9. Fritidshem (bildar ej index)

Gå r di tt ba rn på ett kommuna l t el l er pri va t (i
ens ki l d regi ) fri ti ds hem?

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

9. Fritidshem (bildar ej index)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Lek och s ka pa nde få r s tort utrymme på mi tt ba rns
fri ti ds hem

8,7 (8,6)

62% (62%)

30% (31%)

* (3%)

* (1%)

* (3%)

Ja g hå l l s i nformera d om verks a mheten på mi tt
ba rns fri ti ds hem

6,7 (7,1)

38% (43%)

31% (33%)

23% (16%)

* (7%)

* (1%)

I fri ti ds hemmet erbjuds a kti vi teter s om s ti mul era r
mi tt ba rns l ä ra nde

7,2 (7,8)

31% (42%)

41% (37%)

* (7%)

* (2%)

13% (12%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

10. Övergripande nöjdhet (bildar ej index)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g ä r nöjd med mi tt ba rns s kol a s om hel het

8,2 (8,3)

49% (59%)

43% (34%)

* (5%)

0% (2%)

* (1%)

Ja g s kul l e rekommendera mi tt ba rns s kol a

8,1 (8,3)

51% (59%)

41% (29%)

* (5%)

* (3%)

* (4%)
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Resultat indexvärden – diagram
Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.
Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet
Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1
Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Mariestads kommun grundskola
Samtliga medverkande skolenheter grundskola
1. Veta vad som krävs
2. Stimulans
3. Anpassning efter elevens behov
4. Grundläggande värden på skolan
5. Studiero
6. Trygghet
7. Förhindra kränkningar
8. Elevens utveckling
11. Elevhälsa
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1

Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.
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Resultat indexvärden – tabell
Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Mariestads kommun
grundskola

Samtliga medverkande
skolenheter grundskola

1. Veta vad som krävs

6,6

6,9

2. Stimulans

7,0

7,2

3. Anpassning efter elevens behov

7,3

7,4

4. Grundläggande värden på skolan

7,2

7,8

5. Studiero

5,8

6,4

6. Trygghet

7,9

8,1

7. Förhindra kränkningar

7,8

8,0

8. Elevens utveckling

7,5

7,7

11. Elevhälsa

6,6

6,8
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Resultat indexvärden – jämförelser
Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde indikerar en
positiv uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.
För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25),
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar genomsnittet för
den aktuella huvudmannen/skolenheten.
p10 p25

p50

p75

p90

Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aktuell huvudman/skolenhet

1. Veta vad som krävs
2. Stimulans
3. Anpassning efter elevens behov
4. Grundläggande värden på skolan
5. Studiero
6. Trygghet
7. Förhindra kränkningar
8. Elevens utveckling
11. Elevhälsa
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Resultat indexvärden – förändring
Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i.

Mariestads kommun
grundskola
HT 2018

Förändring *

1. Veta vad som krävs

6,6

0,1

2. Stimulans

7,0

0,2

3. Anpassning efter elevens behov

7,3

0,2

4. Grundläggande värden på skolan

7,2

-0,1

5. Studiero

5,8

-0,4

6. Trygghet

7,9

-0,1

7. Förhindra kränkningar

7,8

0,3

8. Elevens utveckling

7,5

0,0

11. Elevhälsa

6,6

0,0

* Förändring sedan HT 2016.
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Resultat frågeområden och påståenden
Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.
* = 1–9 svarande, ** = 10–19 svarande, *** = 20 svarande eller fler
Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt

1. Veta vad som krävs
Index 6,6 (6,9)

Stä mmer
i nte a l l s

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g vet va d mi tt ba rn behöver kunna för a tt nå
kuns ka ps kra ven i s kol a n

6,9 (7,2)

35% (36%)

41% (45%)

17% (14%)

6% (3%)

2% (2%)

Mi tt ba rns kl a s s l ä ra re/mentor i nformera r mi g
om va d s om s ka göra s i s kol a rbetet

7,2 (7,6)

40% (46%)

41% (38%)

13% (12%)

*** (4%)

* (1%)

Ja g behöver mer i nforma ti on frå n s kol a n om va d
mi tt ba rn s ka kl a ra a v i s kol a rbetet (-)

5,7 (5,9)

15% (13%)

26% (25%)

29% (31%)

28% (29%)

2% (2%)

Stä mmer
i nte a l l s

Vet ej

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt

2. Stimulans
Index 7,0 (7,2)

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Nä r mi tt ba rn ha r l ä rt s i g nå got nytt i s kol a n vi l l
hon/ha n l ä ra s i g mer om det

6,8 (6,8)

26% (26%)

51% (50%)

16% (17%)

3% (2%)

3% (5%)

Mi tt ba rns kl a s s l ä ra re/mentor vä cker mi tt ba rns
i ntres s e för s kol a rbetet

7,4 (7,8)

38% (44%)

44% (41%)

7% (8%)

5% (2%)

7% (5%)

Undervi s ni ngen i s kol a n vä cker mi tt ba rns l us t
a tt l ä ra

6,9 (7,0)

29% (31%)

51% (49%)

14% (14%)

5% (3%)

2% (3%)

Stä mmer
i nte a l l s

Vet ej

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt

3. Anpassning efter elevens behov
Index 7,3 (7,4)

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Undervi s ni ngen i s kol a n pa s s a r mi tt ba rns s ä tt
a tt l ä ra s i g

7,1 (7,2)

31% (32%)

52% (49%)

10% (10%)

4% (3%)

3% (5%)

Mi tt ba rn få r den hjä l p s om hon/ha n behöver för
a tt nå kuns ka ps kra ven

7,8 (7,8)

44% (46%)

43% (42%)

6% (8%)

3% (2%)

5% (3%)

Mi tt ba rn behöver mer hjä l p ä n s kol a n ger
henne/honom (-)

7,1 (7,0)

7% (8%)

17% (17%)

27% (28%)

45% (43%)

4% (4%)

Stä mmer
i nte a l l s

Vet ej

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt

4. Grundläggande värden på skolan
Index 7,2 (7,8)

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g uppl ever a tt mi tt ba rns kl a s s l ä ra re/mentor
ger ki l l a r och tjejer s a mma föruts ä ttni nga r

8,4 (8,7)

50% (53%)

22% (21%)

5% (3%)

2% (1%)

21% (22%)

Ja g uppl ever a tt el everna i mi tt ba rns kl a s s
res pektera r va ra ndra s ol i kheter

6,6 (7,3)

23% (33%)

49% (43%)

14% (11%)

5% (3%)

9% (10%)

I mi tt ba rns s kol a bemöter el ever och pers ona l
va ra ndra med res pekt

6,8 (7,4)

25% (37%)

53% (48%)

13% (10%)

4% (2%)

5% (3%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt

5. Studiero
Index 5,8 (6,4)

Stämmer
i nte a l l s

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g uppl ever a tt mi tt ba rn ha r s tudi ero under
l ektionerna

5,4 (6,2)

12% (20%)

49% (48%)

23% (20%)

12% (7%)

5% (5%)

Ja g uppl ever a tt mi tt ba rns kl a s s l ä ra re/mentor
s ä ger til l dem s om s tör på l ektionerna

7,6 (7,8)

40% (40%)

31% (32%)

9% (8%)

4% (2%)

15% (17%)

Mi tt ba rn uppger ofta a tt det ä r s vå rt a tt a rbeta i
kl a s s rummet för a tt det ä r s å hög l judni vå (-)

4,5 (5,4)

23% (16%)

32% (28%)

26% (31%)

16% (22%)

2% (3%)

Stämmer
i nte a l l s

Vet ej

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt

6. Trygghet
Index 7,9 (8,1)

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Mi tt ba rn kä nner s i g tryggt i s kol a n

8,1 (8,3)

51% (55%)

42% (38%)

6% (5%)

1% (1%)

0% (0%)

Det fi nns el ever på s kol a n s om mi tt ba rn ä r rä dd
för (-)

6,8 (7,3)

9% (8%)

18% (13%)

26% (26%)

38% (45%)

9% (8%)

Det fi nns pers ona l på s kol a n s om mi tt ba rn ä r
rä dd för (-)

8,8 (8,8)

2% (2%)

5% (5%)

19% (17%)

67% (68%)

7% (8%)

Stämmer
i nte a l l s

Vet ej

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt

7. Förhindra kränkningar
Index 7,8 (8,0)

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g vet vem ja g ka n vä nda mi g til l på s kol a n om
ja g få r reda på a tt en el ev bl i vi t krä nkt

7,8 (8,0)

53% (56%)

31% (30%)

8% (8%)

6% (4%)

2% (2%)

I mi tt ba rns s kol a fra mgå r det tydl i gt a tt
krä nka nde beha ndl i ng i nte a cceptera s

7,8 (8,1)

48% (54%)

35% (33%)

9% (7%)

3% (2%)

5% (4%)

Ja g uppl ever a tt mi tt ba rns s kol a a rbetar a ktivt
med a tt förhi ndra krä nka nde beha ndl i ng

7,6 (7,9)

41% (46%)

38% (36%)

9% (8%)

3% (2%)

9% (8%)

Stä mmer
hel t och
hå l l et

8. Elevens utveckling

Index 7,5 (7,7)

Medel vä rde

Andel

Stä mmer Stä mmer
Stä mmer
ga ns ka
ga ns ka
Vet ej
i nte a l l s
bra
då l i gt
Andel

Andel

Andel

Andel

Ha r ej ha ft
utveckl i ngs s a mta l på den
hä r s kol a n
Andel

På utveckl i ngs s a mta l en få r ja g tydl i g
i nforma ti on om mi tt ba rns
kuns ka ps utveckl i ng

8,0 (8,1)

51% (50%) 31% (32%)

3% (2%) 1% (1%)

6% (8%)

Efter utveckl i ngs s a mta l et vet ja g hur s kol a n
s ka a rbeta med mi tt ba rns
kuns ka ps utveckl i ng

7,2 (7,4)

37% (38%) 38% (37%) 12% (12%) 5% (3%) 2% (2%)

6% (8%)

På utveckl i ngs s a mta l en få r ja g veta hur mi tt
ba rn utveckl a s s oci a l t

7,3 (7,5)

39% (41%) 38% (35%) 11% (11%) 4% (4%) 3% (2%)

5% (8%)

8% (7%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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9. Modersmålsundervisning (bildar ej index)

El ever s om ti l l hör nå gon a v de na ti onel l a
mi nori teterna ha r rä tt ti l l
moders må l s undervi s ni ng i s i tt mi nori tets s prå k
(s a mi s ka , ji ddi s ch, roma ni chi b, fi ns ka el l er
meä nki el i ). Ti l l hör di tt ba rn nå gon a v de
na ti onel l a mi nori teterna ?

9. Modersmålsundervisning (bildar ej index)

Ja

Nej

Vet ej/
Vi l l ej s va ra

Andel

Andel

Andel

2% (5%)

92% (90%)

6% (5%)

Ja

Nej

Andel

Andel

Ha r du el l er a nna n vå rdna ds ha va re ti l l di tt ba rn
ett a nna t s prå k ä n s vens ka s om moders må l ?

13% (20%)

87% (80%)

Ha r di tt ba rn ett a nna t s prå k ä n s vens ka s om
da gl i gt umgä nges s prå k hemma ?

57% (70%)

43% (30%)

Ja

Nej

Vet ej

Andel

Andel

Andel

64% (73%)

** (24%)

* (3%)

Ja

Nej

Vet ej

Önskar ej
modersmålsundervisning

Andel

Andel

Andel

Andel

31% (45%)

50% (33%)

* (4%)

* (18%)

* (25%)

48% (41%)

* (10%)

26% (24%)

Ja

Nej

Vet ej

Andel

Andel

Andel

Få r di tt ba rn s ä rs ki l t s töd i s kol a n?

10% (12%)

88% (86%)

1% (2%)

Nä r det fra mkom a tt di tt ba rn behövde s ä rs ki l t
s töd, bl ev det då s na bbt utrett på s kol a n?

73% (63%)

** (27%)

* (10%)

Nä r det utretts a tt di tt ba rn behövde s ä rs ki l t
s töd, uta rbeta des då ett å tgä rds progra m?

62% (65%)

18% (19%)

20% (16%)

Uppl ever du a tt di tt ba rn i da g få r det s töd
hon/ha n behöver?

58% (66%)

31% (26%)

11% (9%)

8% (8%)

90% (89%)

3% (4%)

9. Modersmålsundervisning (bildar ej index)

Ha r di tt ba rn erbjudi ts moders må l s undervi s ni ng
i s kol a n?

9. Modersmålsundervisning (bildar ej index)

Få r di tt ba rn i da g moders må l s undervi s ni ng i
den omfa ttni ng s om ni öns ka r?
Få r di tt ba rn i nforma ti on, t.ex.
s tudi eha ndl edni ng, på s i tt moders må l ?

10. Särskilt stöd (bildar ej index)

Ans er du a tt di tt ba rn ha r behov a v s ä rs ki l t s töd
i s kol a n?
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Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt

11. Elevhälsa
Index 6,6 (6,8)

Stä mmer
i nte a l l s

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Skol a n ha r i nformera t s i g om hur ja g uppl ever
mi tt ba rns s kol - och l i vs s i tua ti on

6,0 (6,2)

21% (24%)

43% (38%)

18% (18%)

10% (9%)

8% (10%)

Ja g uppl ever a tt el evhä l s oa rbetet på s kol a n ä r
ti l l rä ckl i gt uti frå n mi tt ba rns behov

7,1 (7,2)

30% (31%)

41% (40%)

11% (10%)

4% (4%)

14% (15%)

Ja g uppl ever a tt frå gor om l i vs s ti l och hä l s a ä r
vi kti ga på mi tt ba rns s kol a

6,7 (7,1)

23% (29%)

43% (40%)

15% (12%)

4% (3%)

16% (16%)

Ja

Nej

Vet ej

Andel

Andel

Andel

Gå r di tt ba rn i fri ti ds hem?

87% (75%)

13% (24%)

0% (0%)

12. Fritidshem (bildar ej index)

Kommuna l
regi

Ens ki l d
regi

Vet ej

Andel

Andel

Andel

98% (85%)

* (14%)

* (1%)

Stä mmer
i nte a l l s

Vet ej

12. Fritidshem (bildar ej index)

Gå r di tt ba rn på ett kommuna l t el l er pri va t (i
ens ki l d regi ) fri ti ds hem?

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt

12. Fritidshem (bildar ej index)
Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Lek och s ka pa nde få r s tort utrymme på mi tt
ba rns fri ti ds hem

8,2 (8,3)

50% (55%)

41% (35%)

5% (5%)

* (1%)

* (4%)

Det fi nns möjl i ghet ti l l vi l a och a vs ki l dhet på
mi tt ba rns fri ti ds hem

5,5 (5,6)

16% (18%)

35% (28%)

21% (23%)

11% (10%)

17% (22%)

Ja g hå l l s i nformera d om verks a mheten på mi tt
ba rns fri ti ds hem

6,3 (6,7)

27% (35%)

43% (37%)

20% (19%)

9% (7%)

0% (1%)

I fri ti ds hemmet erbjuds a kti vi teter s om
s ti mul era r mi tt ba rns l ä ra nde

7,1 (7,4)

32% (36%)

37% (39%)

14% (11%)

3% (3%)

15% (11%)

Stä mmer
i nte a l l s

Vet ej

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt

13. Övergripande nöjdhet (bildar ej index)
Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g ä r nöjd med mi tt ba rns s kol a s om hel het

7,4 (7,8)

41% (49%)

44% (39%)

10% (8%)

4% (3%)

1% (1%)

Ja g s kul l e rekommendera mi tt ba rns s kol a

7,4 (7,8)

42% (50%)

36% (34%)

12% (8%)

5% (5%)

5% (4%)
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Skolenkäten hösten 2018
Huvudmannarapport/Skolenhetsrapport
Enkätresultat

Vadsbogymnasiet, Mariestads kommun

Elever

Total a ntal

Antal s va r

Sva rs frekvens

Års kurs 5 grunds kol a

Inget resultat på grund av att
målgruppen saknas

Års kurs 9 grunds kol a

Inget resultat på grund av att
målgruppen saknas

År 2 gymna s i es kol a

202

180

89%

Pedagogisk personal

Total a ntal

Antal s va r

Sva rs frekvens
Inget resultat på grund av att
målgruppen saknas

Grunds kol a
Gymna s i es kol a

Vårdnadshavare

76

46

61%

Inget resultat på grund av för låg
svarsfrekvens

Antal s va r

Förs kol ekl a s s

Inget resultat på grund av att
målgruppen saknas

Grunds kol a

Inget resultat på grund av att
målgruppen saknas

Grunds ä rs kol a

Inget resultat på grund av att
målgruppen saknas

Elever och pedagogisk personal: Det krävs minst fem svar samt 65%
svarsfrekvens för att resultatet ska redovisas
Vårdnadshavare: Det krävs minst fem svar för att resultatet ska redovisas

Inledning
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra
till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är en
viktig del av denna granskning. Delar av enkätresultatet redovisas även på Skolverkets
webbplats Välja skola.
Skolenkäten besvaras av:
- Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2
- Pedagogisk personal1 i grund- och gymnasieskola
- Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grund- och grundsärskola
Hösten 2018 besvarade 72 436 elever, 23 957 pedagogisk personal och 95 843
vårdnadshavare Skolenkäten. Totalt deltog 1 580 skolenheter i undersökningen.
Mer om Skolenkäten kan du läsa på Skolinspektionens hemsida
www.skolinspektionen.se/skolenkaten

1

Med pedagogisk personal avses i Skolenkäten den pedagogiska personal som huvudsakligen
planerar, bedriver och följer upp undervisning i grundskolan och gymnasiet (observera ej
pedagoger inom förskoleklass, skolbarnomsorg eller grundsärskola).

1

Elever år 2 Gymnasieskola

Resultat indexvärden – diagram
Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.
Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet
Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1
Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Vadsbogymnasiet gymnasiet år 2

Samtliga medverkande skolenheter gymnasiet år 2
1. Veta vad som krävs
2. Stimulans
3. Tillit till elevens förmåga
4. Anpassning efter elevens behov
5. Utmaningar
6. Argumentation och kritiskt tänkande
7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet
8. Grundläggande värden på skolan
9. Delaktighet och inflytande
10. Ordningsregler
11. Studiero
12. Trygghet
13. Förhindra kränkningar
14. Elevhälsa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.

2

10
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Resultat indexvärden – tabell
Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Vadsbogymnasiet
gymnasiet år 2

Samtliga medverkande
skolenheter gymnasiet år 2

1. Veta vad som krävs

6,4

6,5

2. Stimulans

5,5

5,8

3. Tillit till elevens förmåga

7,8

7,6

4. Anpassning efter elevens behov

6,8

6,9

5. Utmaningar

6,4

6,9

6. Argumentation och kritiskt tänkande

6,6

6,6

7. Grundläggande värden i
undervisningen/lärandet

6,1

6,3

8. Grundläggande värden på skolan

7,0

7,4

9. Delaktighet och inflytande

5,3

5,6

10. Ordningsregler

5,3

5,9

11. Studiero

5,6

6,1

12. Trygghet

8,2

8,1

13. Förhindra kränkningar

6,7

7,1

14. Elevhälsa

6,9

7,2

3
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Resultat indexvärden – jämförelser
Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde indikerar en
positiv uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.
För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25),
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar genomsnittet för
den aktuella huvudmannen/skolenheten.
p10 p25

p50

p75

p90

Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aktuell huvudman/skolenhet

1. Veta vad som krävs
2. Stimulans
3. Tillit till elevens förmåga
4. Anpassning efter elevens behov
5. Utmaningar
6. Argumentation och kritiskt tänkande
7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet
8. Grundläggande värden på skolan
9. Delaktighet och inflytande
10. Ordningsregler
11. Studiero
12. Trygghet
13. Förhindra kränkningar
14. Elevhälsa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
4

10

Elever år 2 Gymnasieskola

Resultat indexvärden – förändring
Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i.

Vadsbogymnasiet
gymnasiet år 2
HT 2018

Förändring *

1. Veta vad som krävs

6,4

0,1

2. Stimulans

5,5

0,2

3. Tillit till elevens förmåga

7,8

0,2

4. Anpassning efter elevens behov

6,8

0,0

5. Utmaningar

6,4

-0,3

6. Argumentation och kritiskt tänkande

6,6

-0,2

7. Grundläggande värden i
undervisningen/lärandet

6,1

-0,2

8. Grundläggande värden på skolan

7,0

0,4

9. Delaktighet och inflytande

5,3

-0,1

10. Ordningsregler

5,3

-0,2

11. Studiero

5,6

0,2

12. Trygghet

8,2

-0,1

13. Förhindra kränkningar

6,7

-0,3

14. Elevhälsa

6,9

-0,2

* Förändring sedan HT 2016.
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Resultat indexvärden – kön
Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet uppdelat på flickor och
pojkar. Efter det presenteras resultatet för samtliga deltagande skolenheter i
enkätomgången uppdelat på flickor och pojkar.

Vadsbogymnasiet gymnasiet
Samtliga medverkande
år 2
skolenheter gymnasiet år 2
Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

1. Veta vad som krävs

5,8

6,8

6,3

6,7

2. Stimulans

5,1

5,8

5,8

5,9

3. Tillit till elevens förmåga

7,4

8,0

7,5

7,8

4. Anpassning efter elevens behov

6,1

7,3

6,7

7,1

5. Utmaningar

6,4

6,5

6,9

7,0

6. Argumentation och kritiskt tänkande

6,2

6,9

6,6

6,6

7. Grundläggande värden i
undervisningen/lärandet

5,7

6,5

6,3

6,4

8. Grundläggande värden på skolan

6,6

7,4

7,4

7,4

9. Delaktighet och inflytande

4,8

5,7

5,4

5,7

10. Ordningsregler

4,8

5,7

5,9

6,0

11. Studiero

5,1

6,1

5,9

6,2

12. Trygghet

7,9

8,4

8,1

8,2

13. Förhindra kränkningar

6,2

7,2

7,1

7,2

14. Elevhälsa

6,4

7,3

7,1

7,3

6
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Resultat frågeområden och påståenden
Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.
* = 1–9 svarande, ** = 10–19 svarande, *** = 20 svarande eller fler
Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

1. Veta vad som krävs
Index 6,4 (6,5)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Mi na l ä ra re förkl a ra r va d vi s ka göra i s kol a rbetet
s å a tt ja g förs tå r

6,7 (7,1)

25% (30%)

52% (52%)

19% (13%)

* (2%)

* (2%)

Ja g tycker det ä r s vå rt a tt veta va d ja g s ka kl a ra a v i
s kol a n (-)

5,7 (5,7)

6% (7%)

31% (30%)

44% (41%)

14% (17%)

4% (5%)

Ja g vet va d ja g behöver kunna för a tt nå
kuns ka ps kra ven i s kol a n

6,7 (6,6)

24% (24%)

56% (51%)

15% (18%)

* (4%)

* (3%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

2. Stimulans
Index 5,5 (5,8)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Skol a rbetet ä r i ntres s a nt

5,9 (6,2)

8% (13%)

66% (62%)

21% (19%)

6% (4%)

0% (1%)

Skol a rbetet ä r rol i gt

5,1 (5,5)

* (8%)

52% (53%)

36% (31%)

7% (6%)

* (2%)

Skol a rbetet s ti mul era r mi g a tt l ä ra mi g mer

5,6 (5,8)

8% (14%)

52% (50%)

31% (27%)

3% (6%)

6% (3%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

3. Tillit till elevens förmåga
Index 7,8 (7,6)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Mi na l ä ra re få r mi g a tt tro på mi g s jä l v i mi tt
s kol a rbete

6,4 (6,4)

23% (23%)

44% (45%)

23% (20%)

3% (5%)

6% (7%)

Mi na l ä ra re förvä nta r s i g a tt ja g s ka göra mi tt
bä s ta

8,3 (8,2)

50% (49%)

42% (40%)

* (4%)

* (1%)

4% (6%)

Ja g ka n nå kuns ka ps kra ven i s kol a n om ja g
förs öker

8,5 (8,4)

62% (57%)

31% (36%)

5% (5%)

* (1%)

* (1%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

4. Anpassning efter elevens behov
Index 6,8 (6,9)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g ka n få extra undervi s ni ng om ja g s kul l e behöva
det

6,6 (7,1)

21% (31%)

44% (38%)

19% (12%)

* (4%)

*** (15%)

Mi na l ä ra re hjä l per mi g i s kol a rbetet nä r ja g
behöver det

7,6 (7,7)

36% (41%)

52% (48%)

9% (8%)

* (2%)

* (2%)

Skol a rbetet ä r för s vå rt för mi g (-)

6,3 (6,0)

* (5%)

25% (26%)

49% (49%)

21% (17%)

* (3%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

5. Utmaningar
Index 6,4 (6,9)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

I mi n s kol a fi nns det extra uppgi fter för de s om
hi nner och vi l l ha det

6,1 (7,1)

20% (30%)

35% (39%)

22% (11%)

6% (4%)

18% (18%)

Ja g ka n få s vå ra re uppgi fter om ja g vi l l

6,6 (7,1)

22% (29%)

42% (42%)

14% (11%)

6% (3%)

16% (15%)

Ja g få r för l i te utma na nde a rbets uppgi fter i s kol a n
(-)

6,6 (6,6)

4% (5%)

14% (17%)

55% (45%)

21% (26%)

6% (6%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

6. Argumentation och kritiskt tänkande
Index 6,6 (6,6)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

På l ekti onerna få r vi di s kutera och deba ttera ol i ka
frå gor

6,6 (6,5)

23% (21%)

51% (52%)

21% (18%)

* (4%)

* (4%)

I mi n s kol a få r ja g l ä ra mi g a tt a rgumentera för
mi n s a k

6,7 (6,6)

26% (27%)

47% (44%)

17% (16%)

3% (6%)

7% (7%)

Mi na l ä ra re uppmuntra r os s el ever a tt refl ektera
över va d vi hör och l ä s er

6,4 (6,8)

14% (24%)

58% (50%)

16% (14%)

3% (3%)

8% (8%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet
Index 6,1 (6,3)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

I mi n s kol a pra ta r vi om mä ns kl i ga rä tti gheter

7,2 (7,0)

32% (33%)

48% (41%)

12% (12%)

* (6%)

** (7%)

I mi n s kol a pra ta r vi om jä ms tä l l dhet mel l a n
könen

5,5 (6,0)

18% (24%)

37% (35%)

19% (19%)

I mi n s kol a få r ja g öva på a tt göra eti s ka
s tä l l ni ngs ta ga nden

5,3 (5,9)

6% (12%)

31% (35%)

19% (16%)

6% (6%)

38% (30%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

8. Grundläggande värden på skolan
Index 7,0 (7,4)

15% (12%) 11% (10%)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Mi na l ä ra re ger ki l l a r och tjejer s a mma
föruts ä ttni nga r

8,4 (8,0)

54% (52%)

32% (30%)

* (7%)

* (4%)

8% (6%)

I mi n s kol a res pektera r vi va ra ndra s ol i kheter

6,5 (7,1)

18% (33%)

57% (47%)

16% (12%)

3% (4%)

6% (5%)

I mi n s kol a res pektera r el ever och l ä ra re va ra ndra

6,3 (7,0)

17% (29%)

53% (51%)

21% (11%)

3% (4%)

6% (5%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

9. Delaktighet och inflytande
Index 5,3 (5,6)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Vi el ever ha r i nfl yta nde över undervi s ni ngens
i nnehå l l

4,7 (4,9)

6% (7%)

41% (39%)

34% (35%)

13% (11%)

6% (8%)

På l ekti onerna ä r vi el ever med och på verka r på
vi l ket s ä tt vi s ka a rbeta med ol i ka s kol uppgi fter

5,4 (5,6)

14% (13%)

40% (46%)

35% (28%)

8% (9%)

3% (4%)

I mi n s kol a ä r vi el ever med och på verka r vå r
s kol mi l jö

5,8 (6,3)

12% (20%)

49% (46%)

23% (18%)

6% (6%)

9% (10%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

10. Ordningsregler
Index 5,3 (5,9)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

I mi n s kol a föl jer el everna de ordni ngs regl er s om
fi nns

4,7 (5,9)

5% (13%)

38% (51%)

37% (21%)

10% (6%)

10% (9%)

I mi n s kol a ä r vi el ever med och bes tä mmer vi l ka
ordni ngs regl er vi s ka ha

4,8 (4,7)

12% (11%)

31% (30%)

25% (26%)

18% (17%) 14% (16%)

Mi na l ä ra re s er ti l l a tt ordni ngs regl erna på s kol a n
föl js

6,3 (7,1)

21% (29%)

46% (49%)

21% (11%)

7% (9%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

11. Studiero
Index 5,6 (6,1)

5% (3%)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g ha r s tudi ero på l ekti onerna

5,9 (6,3)

19% (21%)

45% (51%)

26% (19%)

** (7%)

* (2%)

På l ekti onerna s tör a ndra el ever ordni ngen i
kl a s s rummet (-)

4,8 (5,4)

16% (13%)

36% (28%)

35% (38%)

*** (17%)

* (3%)

Mi na l ä ra re s er ti l l a tt det ä r s tudi ero på
l ekti onerna

6,2 (6,5)

19% (22%)

52% (53%)

21% (18%)

5% (4%)

3% (3%)

Stä mmer hel t Stä mmer
Stä mmer
Stä mmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

12. Trygghet
Index 8,2 (8,1)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

I mi n s kol a fi nns det el ever s om ja g ä r rä dd för (-)

8,0 (8,1)

4% (6%)

12% (10%)

19% (17%)

58% (62%)

6% (4%)

I mi n s kol a fi nns det pers ona l s om ja g ä r rä dd för
(-)

8,8 (8,3)

* (5%)

** (8%)

17% (17%)

69% (65%)

6% (4%)

Ja g kä nner mi g trygg i s kol a n

7,7 (8,1)

41% (52%)

42% (36%)

9% (6%)

* (3%)

** (3%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

13. Förhindra kränkningar
Index 6,7 (7,1)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Mi n s kol a a rbetar a ktivt med a tt förhi ndra
krä nka nde beha ndl i ng

6,4 (7,0)

18% (27%)

44% (38%)

16% (11%)

4% (4%)

18% (20%)

De vuxna på s kol a n rea gera r om de få r reda på a tt
en el ev bl i vi t krä nkt

6,6 (7,1)

22% (31%)

37% (33%)

16% (11%)

3% (5%)

22% (21%)

Ja g vet vem på s kol a n ja g ka n pra ta med om nå gon
ha r va ri t el a k mot en el ev

7,2 (7,3)

36% (39%)

39% (37%)

13% (11%)

4% (6%)

8% (7%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

14. Elevhälsa
Index 6,9 (7,2)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

El evhä l s ogruppen i mi n s kol a frå ga r os s el ever om
hur vi uppl ever vå r s kol - och l i vs s i tua tion

5,6 (6,2)

16% (22%)

33% (37%)

21% (16%)

11% (9%)

19% (16%)

Ja g ka n gå och pra ta med s kol s köters ka n el l er
kura torn/s kol ps ykol og om va d ja g vi l l , det må s te
i nte ha hä nt nå got a l l va rl i gt

7,6 (7,7)

40% (43%)

33% (32%)

8% (7%)

3% (5%)

15% (13%)

På mi n s kol a ä r det OK a tt l ä mna l ektionen om
ma n kä nner ett behov a v a tt trä ffa s kol s köters ka n
el l er kura tor

7,5 (7,6)

32% (38%)

36% (31%)

7% (7%)

3% (4%)

23% (20%)

Stämmer hel t Stämmer
Stämmer
Stämmer
och hå l l et
ga ns ka bra ga ns ka då l i gt i nte a l l s

15. Övergripande nöjdhet (bildar ej index)

Vet ej

Medel vä rde

Andel

Andel

Andel

Andel

Andel

Ja g ä r nöjd med mi n s kol a s om hel het

6,9 (7,5)

29% (41%)

48% (42%)

15% (9%)

3% (4%)

5% (4%)

Ja g s kul l e rekommendera mi n s kol a

6,6 (7,4)

26% (42%)

44% (35%)

15% (10%)

6% (6%)

9% (7%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att
föredra framför ett lågt.
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