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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 samt eventuell revidering av nämndmål 2019.  
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2. Sektor utbildnings förslag till beslut 

2.1 Dialogmöten och verksamhetsbesök läsår 

2018/2019 

2.1.1 Dialogmöten 

Utbildningsnämnden föreslås genomföra dialogmöten: 

 Hösten 2018, utifrån resultat huvudmannens sammanställning  

 Våren 2019, med fokus på barns och elevers närvaro 

 

2.1.2 Verksamhetsbesök 

Utbildningsnämnden föreslås göra verksamhetsbesök: 

 Hösten 2018, verksamhetsbesök på Hasslerörs skola och förskola, köket vid 

Fredslunds äldreboende, Hertig Karls förskola och Kvarnstenens skola och 

förskola. 

 Våren 2019, verksamhetsbesök i Björkgårdens kök, Lyrestads förskola och 

skola samt förskola och fritids i Sjötorp. 

 

2.2 Verksamhetsmål inför läsår 2018/2019 

Utifrån analys av årets sammanställning ses att ingen justering behöver göras av 

utbildningsnämndens beslutade verksamhetsmål. Ett behov finns dock att 

konkretisera nyckeltal och mätetal i nämndmålen så att materialet överensstämmer 

med de utvecklingsområden som kommit fram i denna sammanställning av 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

2.3 Utvecklingsåtgärder inför läsår 2018/2019 

Utifrån analys av årets sammanställning framkommer att följande 

utvecklingsåtgärder ska genomföras övergripande för sektor utbildning: 

 

Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn och elever” 

 Skolenheternas lokala barn- och elevhälsoplaner behöver fortsatt 

implementeras  

 Fortsatt utveckla det förebyggande arbetet med tidiga samordnade insatser 

bl.a. med fokus på barn och ungdomar i riskzonen samt skapa en struktur 

för dokumentation och uppföljningar 
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Hög måluppfyllelse 

 Ökat arbete för främjande av närvaro 

 

Säkerställa och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet 

 Implementera digitala verktyg för att samla resultat och de aktiviteter som 

genomförs och sammanställa dessa för att möjliggöra analys  

 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 möjligheten att använda måltiden som ett 

pedagogiskt verktyg. 

 Säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål, 

regler, rutiner och riktlinjer 
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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 2017 

Mål 1: Alla elevers schemalagda pedagogiska måltid ska minst motsvara 

Livsmedelsverkets råd. 

Mål 2: Upprätta en riktlinje för mottagande av nyanlända elever och utbildning för 

nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. 

Mål 3: Stimulera samverkan mellan skola och arbetsliv. 

Mål 4: Upprätta en it-plan i linje med skolverkets styrdokument 

Mål 5: Öka förebyggande arbete kring barn och unga som främjar ungdomars 

fysiska och psykiska hälsa och positiva utveckling samt motverka utvecklingen av 

ett normbrytande beteende. 

3.1.2 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. 

3.2 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. 
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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 sammanträde den 12 september 2017 fick nämndens 

ledamöter återkoppling kring det systematiska kvalitetsarbetet inom skol-

verksamheterna för läsår 2016/2017. Ledamöterna delades in i grupper där de 

reflekterade utifrån de resultat och analyser som avdelningscheferna för förskola, 

grundskola, elevhälsa och gymnasieskola/vuxenutbildning presenterade. 

Reflektioner som ledamöterna hade var: 

 Elevernas närvaro/frånvaro 

 Sjunkande skolresultat 

 Skapa en likvärdig utbildning 

 Betydelsen av det pedagogiska ledarskapet 

 Vikten av målen i verksamhetsplanen 

 

Vid utbildningsnämndens sammanträde den 17 oktober 2017 fick nämndens 

ledamöter återkoppling kring det systematiska kvalitetsarbetet inom 

kostavdelningen för läsår 2016/2017. 

Reflektioner och analyser blev utgångspunkter för att utveckla framtida mål och 

intern kontrollplan 2018. 

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 2017/2018.  

 Den 18 oktober 2017, genomfördes ett dialogmöte mellan nämndens 

ledamöter, avdelningschefer, rektorer och förskolechefer. Dialogmötet hade 

fokus på enheternas resultat i huvudmannens sammanställning.  

 Den 7 december 2017 besökte och informerades utbildningsnämndens 

presidium om verksamheten vid Prismaskolan. 
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 Den 8 december 2017 besökte och informerades utbildningsnämndens 

presidium om verksamheten vid Unicaskolan. 

 Den 13 december 2017 besökte och informerades utbildningsnämndens 

presidium om verksamheten vid Vuxenutbildning Mariestad. 

 Den 23 januari 2018 besökte utbildningsnämndens arbetsutskott 

Medborgarresurs Lotsen med information om och dialog kring samverkan 

Medborgarresurs Lotsen samt information om planerad verksamhet 

Närvaroteam Victoria. 

 Den 21 mars 2018, genomfördes ett dialogmöte mellan nämndens 

ledamöter, avdelningschefer, rektorer och förskolechefer. Dialogmötet hade 

fokus på hur verksamheten arbetar med tidig upptäckt och ökad närvaro. 

 Den 10 april 2018 besökte och informerades utbildningsnämnden om 

verksamheten vid Tidavads förskola och skola 

 Den 7 juni besökte och informerades utbildningsnämndens presidium om 

byggnationen av Hertig Karls förskola. 

 

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 mellan skolor och skolformer samt barn- och 

elevhälsoplan för sektor utbildning och de lokala elevhälsoplanerna. 

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. 
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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 främst 

fokuserat på det drogförebyggande arbetet på alla enheter. Det förebyggande 

arbetet med tidiga samordnade insatser behöver fortsatt utvecklas bl.a. med fokus 

på barn och ungdomar i riskzonen. Vidare har konsultationsteamet Lotsen erbjudit 

stöd varannan vecka till verksamheterna inom sektor stöd och omsorg och sektor 

utbildning.  

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 behöver fortsatt 

implementeras. 

 Fortsatt utveckla det förebyggande arbetet med tidiga samordnade insatser 

bl.a. med fokus på barn och ungdomar i riskzonen samt skapa en struktur 

för dokumentation och uppföljningar. 

 

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.  
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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 kommun-

gemensamma 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 15/16 16/17 17/18 

Åk 2 elev grundskola: Skolarbetet gör mig så nyfiken 
att jag får lust att lära mig mer 
(Svar i %, Källa: egen enkät)  

93 91 92 

Åk 5 elev grundskola: Skolarbetet gör mig så nyfiken 
att jag får lust att lära mig mer 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

74 74 75 

Åk 8 elev grundskola: Skolarbetet gör mig så nyfiken 
att jag får lust att lära mig mer 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

48 48 43 

Åk 2 elev gymnasieskola: Skolarbetet gör mig så 
nyfiken att jag får lust att lära mig mer  
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

54 44 56 

 

Övergripande visar elevenkäterna gällande frågeställningen ”Skolarbetet gör mig så 

nyfiken att jag får lust att lära mig mer” ett lite bättre resultat än föregående år. 

Bortsett från årskurs 8, grundskola som har ett sämre resultat än åren innan. I 

enheternas kvalitetsuppföljningar saknas en analys av orsaken till variationen i 

elevernas svar. Det finns ett behov av ökat analysarbete inom detta område. 

Meritvärde årskurs 9 (17 ämnen) 15/16 16/17 17/18* 

Högelidsskolan 217,6 208,7 215,7 

Tunaholmsskolan 194,9 206,5 211,5 

Totalt  205,3  202,3 213,5 

Behörighet till nationellt program 
årskurs 9 

15/16 16/17 17/18** 

Högelidsskolan 90,1 80,4 87,5 

Tunaholmsskolan 75,3 77,1 87,1 

Totalt  82,0 78,7 87,3 

* Lokalt framtagen statistik (nationell statistik ännu ej publicerad) 
**Antagningskansliet  

 

Övergripande har meritvärdena vid våra högstadieskolor ökat och fler elever är 

behöriga till nationella program. I enheternas kvalitetsuppföljningar saknas en 

analys av orsaken till variationen i statistiken. Det finns ett behov av ökat 
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analysarbete inom detta område. Samtidigt visar frånvarostatistiken nedan att 

frånvaron är fortsatt hög.  

Nyckeltal/Elevfrånvaro 15/16 16/17 17/18 

Antal elever med frånvaro över 10 procent, f-6 123 207 238 

Antal elever med frånvaro över 10 procent, 7-9,  
Tunaholmsskolan 

121 133 125 

Antal elever med frånvaro över 10 procent, 7-9, 
Högelidsskolan 

97 128 159 

Antal elever med frånvaro över 10 procent, 
Vadsbogymnasiet 

453 
(IM 147) 

460 
(IM 145) 

489 
(IM 127) 

 
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. 
 
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 behov av att utveckla arbetet med att följa upp barns och elevers 

frånvaro. 

4.3.2.2 Styrkor 

 Verktyg finns för uppföljning. 

 

4.3.2.3 Utvecklingsområden 

 Ökat arbete för främjande av närvaro.  
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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 medvetenhet och förståelse för 

uppdraget. Det finns fortfarande behov av att få stöd och handledning för att 

utveckla och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och 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 Styrkor 

 Gemensamt framtagen riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet. 
 

4.3.3.3 Utvecklingsområden 

 Implementera digitala verktyg för att samla resultat och de aktiviteter som 

genomförs och sammanställa dessa för att möjliggöra analys. 

 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 
 

15/16 16/17 17/18 

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

92 96 94 

Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch 
(Elev åk 2 gr, Svar i %, Källa: egen enkät) 

91 90 86 

Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch 
(Elev åk 5 gr, Svar i %, Källa: egen enkät) 

77 79 75 

Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch 
(Elev åk 8 gr, Svar i %, Källa: egen enkät) 

76 72 76 

Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch 
(Elev åk 2 gy, Svar i %, Källa: egen enkät) 

66 58 72 

Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen 
(Elev åk 2 gr, Svar i %, Källa: egen enkät) 

90 90 86 

Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen 
(Elev åk 5 gr, Svar i %, Källa: egen enkät) 

59 64 62 

Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen 
(Elev åk 8 gr, Svar i %, Källa: egen enkät) 

42 38 46 

Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen 
(Elev åk 2 gy, Svar i %, Källa: egen enkät) 

41 42 40 

 

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.  

 

Några förskolor har haft med kostpersonal på föräldramöten under hösten, som 

informerat vårdnadshavare runt hur arbetet med råvaror och tillagning går till på 

förskolan. Den information som vårdnadshavare fått, har gjort att vårdnadshavare 

känner sig trygga i att deras barn får en fullgod kost. 

Grundskolans årskurs 8 samt gymnasieskolans årskurs 2 svar på frågeställningen ”Jag 
har tillräckligt med tid att äta min skollunch” visar att fler elever anser att de har tid 
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för sin skollunch, till skillnad från föregående år. Tid för skollunch har under året 
varit en del i internkontrollen.  
 
Elever i grundskolans årskurs 2 och 5 har ett lägre resultat än tidigare år och i 
skolledarnas och kostavdelningens analys framkommer tankar kring att 
sammanslagningen av fyra skolor till två (Prisma och Unica) kan ha påverkat 
elevernas svar. 
 
När det gäller enkätsvaren på frågan ”Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen” ger 
alla årskurser utom åk 8 ett lägre svar än föregående år. Det som framkommit av 
besök och frågor hos åk 5:or visar att deras svar beror på matens konsistens, utseende 
och upplevelsen att det är kladdigt runt serveringen. Gymnasiet årskurs 2 visar på en 
marginell minskning.  
 
Enkätresultaten visar att flera elever inte upplever att de har tillräckligt med tid för att 
äta skollunch. Ett behov finns att även fortsättningsvis följa upp enheternas 
schemaläggning av skolluncherna.  
 
Kvalitetsuppföljningarna visar att några enheter inte förstått innebörden av begreppet 
pedagogisk måltid. Istället fokuserar kvalitetsuppföljningarna på förutsättningar för 
den pedagogiska måltiden. Det behövs ett fortsatt arbete för att säkerställa att 
måltiden blir pedagogisk utifrån aktuella styrdokument.  
 

4.3.4.2 Styrkor 

 Kostpersonal deltar och informerar på föräldramöten. 

 

4.3.4.3 Utvecklingsområden 

 Öka medvetenheten om möjligheten att använda måltiden som ett 

pedagogiskt verktyg. 

 Säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål, regler, 

rutiner och riktlinjer. 
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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 15/16 16/17 17/18 

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan  
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

99 98 99 

Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet  
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

100 100 i.u 

Åk 2 elev: Jag känner mig trygg i skolan 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

98 97 95 

Åk 2 vårdnadshavare: Mitt barn känner sig tryggt i 
skolan (Svar i %, Källa: egen enkät) 

94 96 97 

Åk 5 elev: Jag känner mig trygg i skolan 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

95 95 90 

Åk 5 vårdnadshavare: Mitt barn känner sig tryggt i 
skolan (Svar i %, Källa: egen enkät) 

94 95 89 

Åk 8 elev: Jag känner mig trygg i skolan 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

92 96 95 

Åk 8 vårdnadshavare: Mitt barn känner sig tryggt i 
skolan (Svar i %, Källa: egen enkät) 

95 96 95 

Mitt barn känner sig tryggt i fritidshemmet 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

99 99 95 

Jag känner mig trygg i skolan  
(Elev åk 2 gymnasieskola, Svar i %, Källa: egen enkät) 

98 96 96 

Jag känner mig trygg i skolan  
(Elev Särgy/suv Svar i %, Källa: egen enkät) 

100 100 100 

Jag känner mig trygg i skolan  
(Studerande Vux/sfi Svar i %, Källa: egen enkät) 

98 98 97 

 
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. 

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. 
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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. 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. Några enheter har presenterat sitt arbete för trygghet och 

studiero i nämnden under våren 2018. Vid förskolan syns en ökning av antal 

anmälda kränkningsärenden gällande vuxen till barn. Analysen av detta är att 

samtalet om kränkningar har synliggjort vad som är en kränkning.  

Analysen visar vidare att ingen av verksamheterna anmält in något ärende att 

hänföra till diskriminering. Det finns ett fortsatt behov kring kompetensutveckling 

inom området diskriminering. 

4.4.1.2 Styrkor 

 Samsyn i och medvetenhet kring den gemensamma värdegrunden. 

 

4.4.1.3 Utvecklingsområden 

 Säkerställa att riktlinjen vid diskriminering och/eller kränkande behandling 

är implementerad och följs i samtliga verksamheter. 

 Kompetensutveckling kring diskriminering. 
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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 15/16 16/17 17/18 

Förskola: Jag upplever att mitt barns intressen tas tillvara 
(Svar i %, Källa: egen enkät, Vårdnadshavarsvar) 

97 96 96 

Grundskola åk 2 elev: Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter (Svar i %, Källa: egen enkät) 

99 96 96 

Grundskola åk 5 elev: Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter (Svar i %, Källa: egen enkät) 

91 89 86 

Grundskola åk 8 elev: Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter (Svar i %, Källa: egen enkät) 

74 77 77 

Fritidshem: Personalen i fritidshemmet tar hänsyn till 
barnens åsikter. (Svar i %, Källa: egen enkät, 
Vårdnadshavarsvar) 

96 97 92 

Gymnasieskola åk 2 elev: Lärarna i min skola tar hänsyn 
till elevernas åsikter (Svar i %, Källa: egen enkät) 

84 79 79 

 

Enkäterna visar på likvärdiga resultat jämfört med föregående år inom samtliga 

verksamheter. Under läsåret 2017/2018 har alla sektorns verksamheter arbetat med 

”ett inkluderande arbetssätt - att se och förstå alla barn och elever” som speglar ett 

relationellt perspektiv och är vägen till inflytande. Ett fortsatt arbete med att 

synliggöra och förtydliga begreppet inflytande och delaktighet i dialog med 

barnen/eleverna är ett utvecklingsområde. I kvalitetsuppföljningarna kan man se att 

det är fortsatt 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 Styrkor 

 Enkäterna visar på likvärdiga resultat jämfört med föregående år. 

 

4.4.2.3 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. 
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4.5 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. 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. 

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: 
  



Sida: 23 (132) 

 
 

 

 

 

14-
okt 

15-
mar 

16-
mar 

17- 
feb 

18-
maj 

Arbete 2 3 3 8 9 

Arbetsförmedlingen 7 5 3 3 5 

Komvux 1 2  7 1 

Föräldraledig 1 4  3  

Sjukskriven 1 3 3 2 2 

Placering socialtjänsten    1 1 

AME    1  

Folkhögskola    1  

Yrkesutbildning      

Praktik via skolan 1 1 (5)*  2  11 

Praktik via skolan samt studier 1 5   3 

Hemmaliggare/okänd/ej kontakt  2   2 

Utomlands    5 5 

Praktik/arbete på egen hand 2   6  

Fängelse 1     

Tackat nej till kontakt   4 4 2 

Motivationsgrupp 8 6 11 6** 3 

Åtgärd under planering    3 1 

Totalt 25 31 26 50 45 

* 4 av dessa går på IM/Gymnasieprogram 
** 2 av dessa är från annan kommun. 

 

Uppföljning elever som saknar examensbevis 16-okt 17-feb 18-maj 

Studier 2 1 5 

Arbete 19 17 12 

AF 10 9  

Fördjupad vägledning 2    

Flyttat/20år/uppnått examen 10    

Är utomlands 1    

Vill ej ha stöd/kontakt   1  

Ej kontakt 1   1 

Totalt 45 28 18 

 

Elever med uppföljning på nationellt program 16-okt 17-feb 18-maj 

 9 15* 9 

* Inkluderar 2 elever från grundskolan.  
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4.7 Klagomål och anmälningar 

4.7.1 Klagomål på utbildningen 

Nyckeltal/Klagomål 

 
15/16 16/17 17/18 

Antal klagomål på utbildningen 3 (fsk)) 
1 (vux) 

4 (fsk) 
1 (fritids) 

4 (gy) 
1 (elevh) 

2 (fsk) 
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). 

Totalt antal inkomna anmälningar 

per anmälningsgrund 

Mariestad 

2016 

Riket 

2016 

Mariestad 

2017 

Riket 

2017 

Avgifter 0 38 0 24 

Disciplinära åtgärder 0 117 0 126 

Ej angivet - - 0 89 

Elevhälsa/skolhälsovård 0 11 0 14 

Elevinflytande 0 1 0 1 

Huvudmannens organisation 

och styrning 

0 241 0 136 

Kränkande behandling 

    därav elev – elev 

    därav personal – elev 

    därav anmälningsskyldighet 

    därav likabehandlingsplan 

    därav övrigt 

6 

5 

4 

1 

0 

- 

1869 

1282 

781 

158 

20 

- 

8 

7 

1 

0 

0 

- 

1970 

1326 

808 

80 

13 

- 

Modersmål, svenska som 

andraspråk 

0 25 0 19 

Mottagande i särskolan 0 21 0 20 
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Rutiner för klagomålshantering 0 3 0 11 

Rätt till plats i förskolan 0 41 0 51 

Samarbete och information 

skola, hem 

0 252 0 230 

Skolplikt och rätt till 

utbildningsplats 

0 441 4 426 

Stöd, extra anpassningar 1 159 0 165 

Stöd, ledning och stimulans 0 36 0 23 

Särskild undervisning 0 2 0 6 

Särskilt stöd 4 1023 3 1120 

Tillsynsansvar barn/elev 0 331 2 364 

Trygghet och studiero 0 264 0 336 

Utbildningens innehåll 0 132 1 128 

Utvecklingssamtal, IUP och 

betyg 

0 104 0 116 

Vårdnadshavares samtycke vid 

val av förskola/skola 

0 25 0 21 

Övrigt 1 1005 3 1084 

(Källa: https://skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-anmalningar/anmalningar-och-beslut-2017/) 

 

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 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 introduktions- 
programmen. 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: 
 

https://skolinspektionen.se/sv/Statistik/Statistik-om-anmalningar/anmalningar-och-beslut-2015/
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 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 preparand-
utbildningen eller yrkesintroduktion. Efter introduktionsprogrammet går elever 
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 Mottagningsteamet 

Grundskolan har haft ett mottagningsteam perioden 2016-2017 som ansvarat för 

mottagandet av elever som är nya i den svenska skolan. I januari 2018 avvecklades 

mottagningsteamet. Respektive rektor ansvarar för mottagandet av nyanlända elever 

med stöd av en samordnare för nyanlända. Samordnaren ansvarar för 

modersmålslärare och studiehandledare på modersmålet. 
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4.8.2 Modersmål 

4.8.2.1 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. 

4.8.2.2 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. 

4.8.2.3 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 Elevhälsoarbete 

Elevhälsoarbetet har under de senaste åren genomgått en förändring med större 
fokus på att se och förstå alla barn/elever och med utgångspunkten att elevhälsa 
börjar i klassrummet. En tydlig inriktning för det fortsatta arbetet är att utarbeta och 
förankra former för främjande och förbyggande elevhälsoarbete. 
 

4.9.1. Elevhälsa 

Med begreppet elevhälsa avses allt hälsofrämjande arbete som sker i förskole-

klasserna, grundskolorna, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, 

av samtlig personal. Utvärderingen av området elevhälsa grundas både på 

rektorernas och barn- och elevhälsans kvalitetsuppföljningar. 

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 vid de flesta enheter och hos 

pedagogerna. 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 

denna varit känd och förankrad hos all personal, har den upplevts som en 

framgångsfaktor i elevhälsoarbetet. Där planen inte varit förankrad fullt ut, eller inte 

arbetats med alls, beskrivs detta som en brist och ett utvecklingsområde. 

Rektorerna och elevhälsans personal ser att implementeringsarbetet behöver 

fortsätta.  

Kunskapen om och förståelse för elever med neuropsykiatriska funktionshinder 

(NPF) har ökat, men behöver fördjupas ytterligare, vilket lyfts tydligare än förra 

året. Behovet av att fördjupa arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

lyfts som ett område att fokusera på framöver. Arbetet med att göra elevhälsan mer 

synlig i klassrummen och i handledning och observationer i arbetslagen har större 

fokus framför åtgärdande akuta insatser på individnivå. Åtgärdande reaktiva insatser 

tar dock mycket tid från det förebyggande och främjande arbetet. Detta blir mest 

synligt på de enheter som haft stor personalomsättning på skolledar- och 

elevhälsonivå. 

Mycket fokus har legat på att säkerställa strukturer för elevhälsoarbetet, att få 

ordning på dokumentation, fördjupa kunskapen om de riktlinjer och rutiner som 

utarbetats och att hitta vägar till att främja närvaro. De flesta rektorerna beskriver 

att rutinerna för att främja närvaro och motverka frånvaro är prioriterade men att 

de behöver jobba vidare och få strukturerna och arbetssätten att sätta sig i 

organisationen. De lokala elevhälsoplanerna behöver tydliggöras ännu mer i arbetet 

på enheterna. Vikten av ett främjande och förebyggande arbete beskrivs som 

prioriterat av både rektorer, elevhälsans personal och pedagoger, men arbetet 

behöver fördjupas så att enheterna får förståelse för och syn på vilka insatser som 

är förebyggande och främjande. Ett exempel på förebyggande och främjande 
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arbetssätt som flera rektorer beskriver som en framgångsfaktor är att skolkurator 

och specialpedagog har gjort observationer i samma årskurser som skolsköterskan 

gjort hälsosamtal. Utfallet av hälsosamtal och observationer har man sedan arbetat 

vidare med tillsammans med pedagogerna. 

Enheterna är beroende av en stabil tillgång till elevhälsa, och vid de enheter där 
elevhälsoarbetet tydligast beskrivs som framgångsrikt har roller, strukturer och 
bemanning varit stabil under året. När elevhälsans personal varit uppdelade på flera 
enheter och elevhälsoteamen varit splittrade under veckan, beskrivs större 
utmaningar i att hålla i och hålla ut i arbetet. Som ett resultat av detta har rektorerna 
beslutat om en förstärkning av elevhälsan inför höstterminen 2018 så att det blir 
sammanhållna team med uppdrag på en större skola eller några mindre skolor. Byte 
av skolledare har också påverkat arbetet med elevhälsa vilket gjort att flera omtag 
behövts under läsåret. Här är strukturer och tydlighet extra viktigt för att 
förändringarna ska få så lite negativ påverkan som möjligt. Tydliga mötesstrukturer, 
god kommunikation mellan barn/elever, vårdnadshavare, pedagoger, elevhälsa och 
skolledning beskrivs också som framgångsfaktorer.  
 

4.9.2. Barn- och elevhälsan 

Med begreppet 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 i Mariestads 

kommun ingår också en skollogoped, vars verksamhetsområde innefattar såväl 

medicinska som psykologiska och pedagogiska delar. Vidare ingår förskolans 

specialpedagoger och Öppna förskolan Pärlan. 

Barn- och elevhälsan som avdelning har under läsåret 2017/2018 haft fokus på 

inkluderande arbetssätt, se och förstå alla elever 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 nämnds- och verksamhetsmål.  

Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under läsåret och börjar nu mer 

upplevas som integrerat i barn- och elevhälsans arbete. Alla yrkesgrupper inom 

barn- och elevhälsan har haft yrkesspecifika kvalitetsverktyg. Målen som sattes upp 

inför läsårsstarten har det arbetats aktivt med, en del mål har upplevts för vida och 

andra för smala. Kopplat till detta finns det reflektioner och tankar kring hur det 

kan arbetas med de nya kvalitetsverktygen under nästa läsår. De flesta inom barn- 

och elevhälsan ser nu det systematiska kvalitetsarbetet som ett stöd i att få samsyn i 

processen mot målen och att det blir enklare att följa upp och analysera arbetet när 

man har dokumenterat det. Flera dokument, ärendegångar och system har 

omarbetats och uppdaterats inom barn- och elevhälsans verksamhetsområde. 

Utmaningen framåt blir att hålla i dessa planer så att de inte bara blir ”hyllvärmare”. 

Barn- och elevhälsan har arbetat aktivt med att se över arbetssätt för att kunna 
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identifiera hur man kan utveckla och förfina arbetet för att frigöra tid till 

förebyggande och främjande insatser. Det har bland annat diskuterats och 

analyserats vad barn- och elevhälsan ska göra när man kommer in i ett ärende och 

vad som ska vara gjort innan i arbetslagen på enheterna. En utvecklingsdag med 

fokus enbart på främjande och förebyggande arbete har genomförts, vilken 

resulterade i yrkesgruppsvisa handlingsplaner. Att barn- och elevhälsan inte ska 

springa på alla bollar utan få möjlighet att jobba med ”rätt saker” har varit ett 

område i fokus.  

Barn- och elevhälsan har tillsammans med övrig personal inom sektorns 

verksamheter kommit en bra bit på väg i arbetet med att se och förstå alla 

barn/elever. Inom barn- och elevhälsan finns vilja till att se på de egna strukturerna 

och arbetssätten för att utveckla och hitta nya bättre vägar till goda lärmiljöer för 

alla barn/elever. Väsentligt och prioriterat är att hålla i det arbete som påbörjats 

med arbetssätt och strukturer, samt att fortsätta försöka inrikta insatserna på grupp- 

och individnivå med fokus på förebyggande och främjande åtgärder. Kommunika-

tion är en viktig faktor, att hitta och hålla i vägar till att delge varandra och 

tillsammans diskutera åtgärder. Att gå från reaktivt till proaktivt elevhälsoarbete är 

ett pågående arbete som behöver fortgå och förfinas/fördjupas. Ett prioriterat 

utvecklingsområde har varit 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 kvalitetsutvärdering visar på behov av fortsatt arbete med 

mötesstruktur 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. Det har arbetats med detta inom avdelningen, 

men också i samverkan med rektorerna. Att förankra och implementera en struktur 

runt möten har visat sig vara svårt i alla delar av sektorns verksamheter, varför det 

är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde. Vidare visar kvalitetsuppföljningarna på att 

arbetet för en likvärdig elevhälsa behöver ha fortsatt fokus på att analysera och 

utforma arbetssätt som utgår från den enskilda skolans behov. 

Arbetet som utgår från Medborgarresurs Lotsen har fortgått under läsåret, bland 

annat genom fortsatt fokus på samverkan i det drogförebyggande arbetet. Barn- 

och elevhälsan och socialtjänsten har tillsammans arbetat med att identifiera de 

områden som behöver utvecklas för att hitta gemensamma vägar i arbetet med 

barn, unga och familjer. Här är samsyn, delaktighet och kommunikation väsentliga 

delar.  

Samverkansformen Västbus har inte fullt ut upplevts som fungerande, den 

samordnade individuella planen (SIP) som ska tydliggöra vem som ansvarar för vad 

har inte använts effektivt och elever har inte sällan upplevts falla mellan stolarna. 

Att barn- och ungdomshabiliteringen, som är en viktig part i samverkan kring barn i 
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behov av stöd, inte deltagit i Västbussamarbetet i Mariestad har upplevts som 

försvårande. Som ett led i att tidigt få till dialog och kunna bolla lösningar kring 

elever i stort behov av stöd har konsultationsteamet fortsatt sitt arbete under 

läsåret. Teamet består av enhetschef barn och unga, enhetschef LSS barn och unga, 

barn- och elevhälsochef och grundskolechef. Syftet med teamet är tvärprofessionell 

samverkan mellan olika kommunala verksamheter för att vidga perspektiven och ge 

nya infallsvinklar. Teamets uppdrag är inte att vara beslutsfattande eller resurs-

fördelande utan enbart rådgivande med fokus på kommunens samlade resurser. 

Frågeställningarna rör barn/elever/unga i Mariestads kommun som går i 

kommunens kommunala grundskolor med sammansatt problematik och redan 

prövade insatser. Teamets arbete har uppmärksammats av projektledaren för 

projektet ”Mobil Nära vård Barn och Unga MTG”, som ser att konceptet kan 

utgöra modell för andra kommuner. 

Samarbetet med externa samarbetspartners såsom barnneurologiska mottagningen i 

Mariestad (BNMM), barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Närhälsan har under 

läsåret utgått från Västbus lokala samverkansgrupp. Dialogmöten mellan chefer 

inom elevhälsa, BUP och barnmedicin i Skaraborg har inletts under året och 

kommer fortsätta kommande läsår. 

4.9.3. Elevhälsoarbete resultat och analys 

4.9.3.1. Resultat och analys 

Barn- och elevhälsan har under året jobbat aktivt och fokuserat med det 

systematiska kvalitetsarbetet, att se och förstå alla elever samt att få en samsyn i 

arbetet med 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.  

I rektorernas kvalitetsuppföljningar beskrivs utmaningar i att organisera för en 

elevhälsostruktur som är begriplig och känd. Det finns fortfarande mycket att göra 

avseende närvaro/frånvaro, arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, 

att hitta rätt i det främjande och förebyggande arbetet och att få tid till detta när 

akuta saker tar över. Tydlighet, kommunikation, förankringsprocesser och stabilitet 

i organisationen beskrivs som framgångsfaktorer för att nå dit. 

I rektorernas kvalitetsuppföljningar beskrivs vidare utmaningar i att få tid till 

förebyggande och främjande arbete, men det är tydligt att en förståelse av vikten av 

detta arbete nu visar sig tydligare på enheterna. Många åtgärder från elevhälsan har 

under läsåret inriktats på detta, bland annat genom mer handledning, konsultation 

och stöd till pedagogerna. När det uppstår svårigheter i att jobba främjande och 

förebyggande förklaras detta främst genom en otydlig struktur och organisation 

runt elevhälsoarbetet på enheterna och att detta utgör ett hinder i arbetet mot 

målen. På de enheter som utarbetat och implementerat den lokala elevhälsoplanen 

beskrivs den som ett gott stöd i hur arbetet ska organiseras och att det underlättar 
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och gör att eleverna snabbare får rätt stöd. De lokala elevhälsoplanerna behöver 

tydliggöras och förankras. Först när den är implementerad i verksamheten kan 

utrymme frigöras till att jobba mer med former för proaktivt arbete.  

Barn- och elevhälsan behöver under det kommande läsåret, med förstärkta resurser, 
jobba aktivt med att hitta nya arbetssätt i samverkan och med fokus på det 
förebyggande och främjande arbetet. Detta behöver ske i nära samarbete med 
elever, pedagoger och rektorer. Att få ihop den förstärkta avdelningen barn- och 
elevhälsa till ett arbetslag med gemensamt syn- och förhållningssätt är ett 
högprioriterat utvecklingsområde under läsåret 2018/19. 
 

4.9.3.2. Styrkor 

 En samlad barn- och elevhälsa som kan säkerställa kvalitet och likvärdighet 
i elevhälsoarbetet för alla elever, oavsett skola. 

 De lokala elevhälsoplanerna. 

 Ökat fokus på att se och förstå alla elever. 

 Ökat fokus på att observera, stötta och handleda i klassrum och på 
gruppnivå. 

 Ökad samsyn och flexibilitet på alla nivåer. 

 Det synliggjorda behovet av förstärkt elevhälsa och det inledda arbetet med 
att göra elevhälsan mer synlig på enheterna och delaktig i ett utvecklat 
främjande och förebyggande arbete. 
 

4.9.3.3. Utvecklingsområden 

 Förankra och levandegöra de lokala elevhälsoplanerna på enheterna. 

 Mötesstruktur. 

 Arbetet med att främja närvaro. 

 Struktur, dokumentation och uppföljningar för tidig upptäckt så att inte 
elever faller mellan stolarna. 

 Ökad kunskap kring neuropsykiatriska funktionshinder (NPF).  

 Planer mot diskriminering och kränkande behandling, fördjupning och 
förankring. 

 Hålla i de strukturer som arbetats fram, så att likvärdigheten säkerställs för 
alla elever. 

 Barn- och elevhälsan behöver under det kommande läsåret jobba aktivt 
med att hitta nya arbetssätt i samverkan, och med fokus på det 
förebyggande och främjande arbetet. Det krävs ett arbete för att få ihop 
denna förstärkta avdelning barn- och elevhälsa till ett arbetslag med 
gemensam syn- och förhållningssätt.  
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4.10 Skolledning 

4.10.1 Kompetensutveckling 

Förskoleverksamheten har en övergripande kompetensutvecklingsplan för samtliga 
pedagoger. Under läsåret har kompetensutvecklingen fokuserat på att utveckla det 
systematiska kvalitetsarbetet. ”Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitets-
arbetet”  Fyra kompetensutvecklingsdagar har genomförts under året . Varje 
förskola har genomfört kompetensutveckling utifrån varje enhets behov. 

I grundskolan har under läsåret läslyftet genomförts på Ullervads skola, Grangärdet 
skola, Unicaskolan, Prismaskolan, Hasslerörs skola, Lyrestads skola och 
Högelidsskolan F-6. I och med detta har samtliga enheter genomgått läslyftet. 
Grundskolans ledningsgrupp har under läsåret arbetat fram en tydligare 
övergripande kompetensutvecklingsplan för grundskolans personal i syfte att nå en 
likvärdig utbildning för barn/elever. Kompetensutvecklingsplanen har tagits fram 
utifrån synliggjorda utvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå. Planen är långsiktig och bygger på kompetensutvecklingsinsatser 
under en treårs period. Den består av två fokusområden: del ett för att utveckla 
området förhållningssätt och bemötande och fördjupad kunskap om elever med 
neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Del två handlar om att utveckla 
digitalisering inom grundskolan, säkerställa system och utveckla undervisningen. 
Kompetensutvecklingsplanen implementeras och börjar genomföras från läsåret 
2018/2019. 

Vadsbogymnasiet och vuxenutbildningen samarbetar kring en del av 
kompetensutvecklingen. Under läsåret har bland annat kompetensutveckling skett 
kring hur man kan arbeta med texter och läsförståelse inom alla ämnen. Samtliga 
pedagoger vid gymnasiet har genomfört Läslyftet. Gymnasieskolan har även fortsatt 
det kollegiala arbetet inom matematiklyftet och genomfört ytterligare en modul. 
Engagerade och duktiga pedagoger har också arbetat med IT-workshops under året 
för att inspirera kollegor att pröva andra digitala verktyg i undervisningen. 
Vuxenutbildningen har inom Skaraborgssamverkan arbetat med nätverksträffar och 
erfarenhetsutbyte varvat med föreläsningar. En grupp yrkeslärare inom 
gymnasieskolan har vidareutbildat sig för lärarlegitimation och några ytterligare 
påbörjar studier hösten 2018.  

Barn- och elevhälsan har under läsåret kompetensutvecklats yrkesspecifikt, bland 
annat inom områdena språkstörning och språklig sårbarhet, tjejer med autism och 
adhd, social fobi samt psykologisk fallkonsultation som psykologisk metod i 
förskola/skola. Vidare har två skolsköterskor deltagit på Skolsköterskekongressen, 
som hade temat ”det medicinska uppdraget”. Förskolepedagog på Öppna förskolan 
har deltagit på familjecentralskonferens. Barn- och elevhälsan har också haft 
gemensam kompetensutveckling, bland annat kring särbegåvning och depression 
samt brandskyddsutbildning. Vidare har drogförebyggande teamutveckling 
genomförts tillsammans med socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Barn- och 
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elevhälsan har tillsammans med rektorerna haft gemensamma utvecklingsdagar, med 
fokus på närvaro och 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. Förskolechefen ingår i förskolans ledningsgrupp.  

I ledningsgruppen ingår chef för förskola och pedagogisk omsorg, förskolechefer 

samt förskoleverksamhetens tre specialpedagoger. Ledningsgruppen genomför 

kontinuerligt gemensamma mötesdagar för att skapa 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, 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. I 

grundskolan finns fem biträdande rektorer som stöd till rektor i de största 

enheterna Högelidsskolan f-6, Högelidsskolan 7-9, Unicaskolan, Prismaskolan och 

Tunaholmsskolan. Rektor och biträdande rektor ingår i grundskolans ledningsgrupp 

som leds av grundskolechef. Samordnaren för mottagningsteamet ingår i 

ledningsgruppen när specifika strategiska frågor diskuteras utifrån arbetet med 

nyanlända. Ledningsgruppen genomför kontinuerligt gemensamma mötesdagar för 

att skapa samsyn och förankring kring det systematiska kvalitetsarbetet för att nå en 

likvärdig utbildning. 

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 och 

tre programrektorer som vardera har ett tydligt ansvar för gymnasieprogrammen 

och en biträdande rektor med ansvar för Vuxenutbildning. 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.  
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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. 

Nyckeltal/Rektorsutbildning 
(RU) 

Har 
genomfört 

RU 

Genomför 
RU 

Ska 
starta 
RU 

Totalt 
antal  

 

Antal förskolechefer (förskola) 6 - 3 9 

Antal rektorer (grundskola) 3 5 1 9 

Antal rektorer/programrektorer/ 
biträdande rektorer 
(gymnasieskola/vuxenutbildning)  

5 - - 5 

Totalt: 14 5 4 23 

 

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 och 

förskolecheferna anmäls till utbildning med start i augusti 2018 eller i januari 2019. 

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 19 förskolor som är indelade i nio förskole-

områden som leds av nio förskolechefer som delar på åtta tjänster. Under läsåret 

har Ljungdalens förskola och Lyrestads förskola utökats med en avdelning var, för 

att möta ett ökat platsbehov. Kompassen har haft en avdelning placerad på 

”torget”. Omsorg på obekväm tid, som startades på Lingonets förskola i augusti 

2016, lades ner i september p.g.a. bristande efterfrågan. Under våren genomfördes 

en behovsinventering och verksamheten kommer att starta upp igen under hösten 

2018. 

Under året har Hertig Karls förskola färdigställs. Lingonets och Hertigens förskolor 

flyttar över sin verksamhet till Hertig Karls förskola fr.o.m. augusti 2018. Arbetet 

med organisation och flytt har skett under hela året. I och med uppstart av Hertig 

Karls förskola utökas verksamheten med en avdelning. 

Vävarens förskola har bedrivit sin verksamhet i Leksbergs skola under hela läsåret 

p.g.a. ombyggnation av förskolans lokaler i Ullervad. Fr.o.m. augusti 2018 är 

Vävaren tillbaka i sina nygamla lokaler. 

Två nya förskolor har under året projekteras, Kronoparkens förskola samt 

Sjölyckans förskola. Kronoparkens förskola beräknas vara klar i slutet av 2019. Den 

kommer då möta det ökade behovet av platser på västra delen av staden. När 

Sjölyckans förskola beräknas vara klar är ännu inte fastställt. 

Arbetet med att implementera det digitala närvarosystemet ”Check in Check out” har 

fortsatt under läsåret 2017/2018 och är nu klart. Förskolecheferna upplever att 

systemet har underlättat för verksamheten att få in och ut information till 

vårdnadshavare. Närvarosystemet ger även förskolecheferna en möjlighet att på ett 

kunna överblicka barnens faktiska närvarotider vid enheterna. Systemet har börjat 

användas för analyser av schemaläggning samt i fokusgrupp arbetsmiljö i förskolans 

arbete med att förbättra arbetsmiljön i förskolan. Huvudmannen kommer på ett 

effektivare sätt kunna följa barnens närvaro och på så sätt säkerställa barn-

gruppernas storlek. 

Ledningsgruppens kvalitetsarbete har under året fokuserat på att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet. Ledningsgruppen har utforskat ”vad är kvalitet i 

förskolan” och hur kan arbetet utvecklas på ett ännu bättre sätt. 

Mycket fokus har legat på digitaliseringsarbete. Ledningsgruppen har tillsammans 

med en fokusgrupp med representanter ur verksamheten tittat på digitalisering 

inom förskolan. Arbete har lagts ner på att hitta digital lärplattform för förskolan 
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som kan stötta samarbetet mellan förskolan och hemmen, samt stödja arbetet med 

den pedagogiska dokumentationen i förskolan. 

Under året har det nationellt varit stort fokus på barngruppernas storlek inom 

förskolan, så också i Mariestad. För att tillsammans försöka skapa en bra 

arbetsmiljö för alla inom förskolan bildades en fokusgrupp - arbetsmiljö i förskolan 

- med representanter från alla förskolor i kommunen. Arbetet kommer fortsätta 

under nästa läsår.  

5.1.1 Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever” 

5.1.1.1 Resultat och analys  

Kvalitetsuppföljningarna visar att alla förskolor har arbetat med begreppet ”se och 

förstå alla barn”. Några av förskolecheferna utrycker att begreppet är förankrat i 

teorin, men att förståelsen i praktiken inte finns fullt ut då det i vissa fall saknas 

handling utifrån kunskapen. Resultatet från kvalitetsanalysen visar att det finns ett 

fortsatt behov av att diskutera begreppet ”se och förstå alla barn”. En framgångs-

faktor är att i alla sammanhang diskutera pedagogernas barnsyn för att skapa 

samsyn på förskolan.  

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. I specialpedagogernas sammanställning framkommer det 

att mycket arbete sker gentemot enskilda barn men det främjande och förebyg-

gande arbetet har ökat. I förskolechefernas uppföljning nämns ofta effekterna av 

detta arbete. För att detta arbete ska utvecklas ännu mer behöver diskussion ske för 

att tydliggöra specialpedagogernas roll i ledningsgruppen men också ute på 

förskolorna. Målet är att arbeta mer förebyggande och främjande. Barnhälsoteam 

kommer stödja arbetet mot en tydligare och mer kvalitetssäkrad organisation. 

Specialpedagogerna har erbjudit pedagogerna främjande samtal vid behov, där alla 

pedagoger deltar och olika frågeställningar tas upp för att öka samsynen i arbets-

lagen runt att ”barnet är inte utan blir i ett sammanhang”. Pedagogerna har fått 

handledning utifrån profession, organisation och arbetssätt. Enheterna har under 

läsåret fortsatt att ha ett första samtal med vårdnadshavare innan specialpedagogen 

får ett uppdrag runt ett enskilt barn. I samtalet presenteras barnet för special-

pedagogen av pedagogerna och vårdnadshavare, därefter tas beslut om special-

pedagogen ska få ett uppdrag runt barnet. I och med detta arbetssätt upplever 

förskolecheferna att de ärenden som startas upp med specialpedagog, blir mer 

förankrade hos vårdnadshavare och att alla aktörer får möjlighet att vara delaktiga i 

de beslut som tas. Försök har under våren gjorts med att starta upp barnhälsoteam 

på några förskolor. From höstterminen 2018 ska det finnas en organisation med 

barnhälsoteam på alla förskolor. 
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Några av förskolecheferna beskriver en utmaning i att lägga en organisation där 

pedagogerna upplever att de både får tid för möten/handledning av special-

pedagogen och annan reflektionstid. Förskolecheferna ser ett behov av att, hos 

pedagogerna, öka förståelsen för att mötet/handledningen med specialpedagogen är 

en förutsättning för att pedagogerna ska komma vidare i sin reflektion runt barnens 

lärande. De enheter som har en pedagogista (pedagogisk handledare) lyfter att detta 

är en framgångsfaktor för att fördjupa reflektionen runt barnens lärande. Behov av 

pedagogisk handledare behövs på alla förskolor för att stödja arbetslagens reflektion 

men också som stöd för förskolechef.  

Specialpedagogerna har under läsåret fortsatt erbjuda studiecirkeln ”Relationens 

betydelse för lek och lärande” där fokus varit vikten av att bygga relationer/att ha 

ett relationellt perspektiv. Studiecirkeln har varit frivillig. De pedagoger och 

förskolechefer som gått studiecirkeln upplever att den tillfört mycket kunskap och 

förståelse för hur viktigt det är att ha en god relation mellan barn och vuxna. De 

flesta enheter delar upp barnen i mindre grupper under dagen. Detta arbetssätt 

underlättar för pedagogerna att se och förstå alla barn i verksamheten. Pedagogerna 

arbetar med likvärdighet och ser olikheter som en tillgång. 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. 

Specialpedagogerna har under verksamhetsåret inte arbetat med kursen TAKK 

(Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Arbetet med 

TAKK har istället fortsatt ute på enheterna. I förskolechefernas kvalitets-

uppföljning utläses en viss okunskap kring TAKK:s betydelse för språkutvecklingen 

och hur TAKK ska användas på förskolorna. Inför fortsatt utbildning av pedagoger 

behöver ledningsgruppen diskutera syftet med TAKK. 

Under läsåret har sektorns ledningsgrupp tagit fram en gemensam barn- och 

elevhälsoplan där rollerna i barnhälsoarbetet tydliggjorts. Planen ska nu förankras 

och varje förskola ska göra en lokal barnhälsoplan utifrån den centrala planen som 

ska beskriva enhetens barnhälsoarbete. Petri Partanen beskriver i boken ”Att 

utveckla elevhälsan” (2012) att ”varje verksamhet behöver en stabiliserande struktur 

som stadgar upp vardagsarbetet och utgår ifrån uppdraget i verksamheten”. Flera 

förskolechefer lyfter fram vikten av en tydlig struktur och organisation i 

barnhälsoarbetet. 

I analysen lyfter förskolecheferna att det fortfarande föreligger ett behov av att 

utveckla och förankra arbetet med övergångar inom och mellan skolformer utifrån 

barnens perspektiv. Syftet med överlämningarna måste tydliggöras både i förskolan 

och i grundskolan. Arbetet behöver påbörjas i ledningsgrupperna. 

Förankringsprocessen är avgörande för ett lyckat övergångsarbete. Analyserna 

påvisar en utveckling inom området.  
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5.1.1.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Ett nära samarbete med specialpedagogerna. 

 Specialpedagogernas betydelse för ett gemensamt förhållningssätt kring alla 

barn. 

 Kunskap i arbetslagen runt ”barnet är inte utan blir i ett sammanhang”. 

 Arbetssätt; att dela barngruppen i mindre grupper under dagen. 

 Pedagogistans stöd i reflektionen. 

 

5.1.1.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Fortsatt behov av att diskutera begreppen ”se och förstå alla barn” samt 
barnsynen. 

 Tydliggöra specialpedagogernas uppdrag i ledningsgrupp och på enheten. 

 Forma lokala barnhälsoteam och en lokal barnhälsoteamsorganisation. 

 Forma en organisation för pedagogisk handledning på alla förskolor. 
 

5.1.2 Hög måluppfyllelse 

5.1.2.1 Resultat och analys  

Nyckeltal förskola/Hög måluppfyllelse 15/16 16/17 17/18 

Jag ser att mitt barn utvecklar sitt språk och sin 
kommunikationsförmåga (Svar i %, Källa: egen enkät) 

97 96* 97 

Jag ser att mitt barn utvecklar sin matematiska 
förmåga (Svar i %, Källa: egen enkät) 

92 93* 93 

Jag ser att mitt barn utvecklar sitt intresse för 
naturvetenskap och teknik  
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

91 95* 95 

Antal ärenden ansökt hos specialpedagog 
Enskilda barn 
Handledningsuppdrag 
Främjande insatser 
Metodutveckling 
Utbildning antal pedagoger 
Utbildning antal vårdnadshavare 

 
105 
24 

 
146 
8 

 
151 
14 
27 
51 
108 
146 

Antal klagomål på utbildningen 3 4 2 

*) Ändrad frågeställning 16/17 
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 2015 2016 2017 

Andel förskollärare (årsarbetare) i förskolan med 
pedagogisk högskoleexamen (Källa: Kolada, N11023) 

62,8 61,0 59,0 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 
(Källa: Kolada, N11008) 

137 871 143 394 144 449 

 

Förskolan visar ett högt resultat i enkäten av vårdnadshavares upplevelse hur 

förskolan ger barnen möjligheter att utvecklas inom språk, matematik, teknik och 

naturvetenskap. Sett över tid visar resultaten en positiv trend inom dessa områden. 

Detta är ett resultat av gjorda satsningar inom dessa områden. 

Det går inte att koppla den positiva trend som syns i resultatet av enkät-

undersökningarna till andelen förskollärare som finns på enheterna då andelen 

pedagogiskt utbildad personal har minskat från 70,3 % 2014 till 59 % 2017. 

Förskolornas resultat vad gäller vårdnadshavarnas upplevelse om deras barn 

utvecklas inom olika områden har dock ökat, vilket tyder på ett gott utvecklings-

arbete på enheterna och i förskolans ledningsgrupp samt en bra kompenserande 

organisation. Resultatet varierar dock mellan enheterna. Mellan förskolorna skiljer 

också andelen förskollärare ganska mycket. Ett sätt att säkerställa en likvärdig 

utbildning på förskolorna har varit att under läsåret anställa tre försteförskollärare 

som i sitt grunduppdrag haft att vara pedagogiska modeller för övriga pedagoger på 

den förskola där de haft sin placering. De förskolechefer som haft en försteförskol-

lärare anställd på sin enhet upplever att detta varit en framgångsfaktor. Arbetet har 

varit utvecklande på de enheter som försteförskol-lärarna har arbetat på, men det 

finns en farhåga att utvecklingen stagnerar när försteförskollärarna avslutar sina 

uppdrag. Försteförskollärarna har under året varit placerade på samma enheter som 

under förra året, men har fått nya uppdrag. Från början var tanken att uppdragen 

skulle vara kortare men under arbetets gång har ledningsgruppen sett att 

förändringsarbete tar tid. Insatsen med försteförskollärare ska utvärderas under 

hösten 2018. 

Förskolechefernas analyser i kvalitetsuppföljningarna visar att pedagogerna arbetat 

medvetet med att synliggöra barns lärande genom pedagogisk dokumentation i 

form av loggbok, processdagbok och projektdagbok. 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. I analysen av förskolechefernas uppföljning synliggörs ett behov av 

att reda ut begreppen kring dokumentation. Vad ska dokumenteras? För vem? Hur 

mycket? På vilket sätt? En framgångsfaktor är att skapa en tydlig organisation runt 

den pedagogiska dokumentationen som ger möjlighet till reflektion. Pedagoger och 

förskolechefer lyfter att pedagogistan 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. Förskolecheferna behöver därför se 

över sin organisation och hitta lämpliga pedagogiska handledare som kan ta detta 
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uppdrag. På de mindre enheterna finns en svårighet att lägga en organisation som 

stödjer pedagogernas arbete med reflektion.  

De flesta enheter delar upp barnen i mindre grupper under dagen. Detta arbetssätt 

gör att pedagogerna kan vara mer närvarande och skapa nära relationer i den lilla 

gruppen. De kan fånga upp barnens intressen och tankar och utveckla dessa i olika 

projekt. Pedagogerna signalerar en upplevelse av stora barngrupper som skapar 

stress. En åtgärd kan vara att dessa grupper hålls kvar längre tid av dagen. Det är 

också viktigt att detta arbetssätt kan bibehållas även när någon är ur personalen är 

borta på grund av t.ex. planeringstid eller sjukdom. 

Under läsåret har specialpedagogernas uppdrag runt enskilda barn legat på samma 

nivå som föregående år trots att antalet barn i förskolan har ökat. Till skillnad från 

tidigare år redovisas numera hur många förebyggande och främjande insatser som 

gjorts. Förskolan har under året både satsat på att synliggöra vilka insatser som görs, 

men också på att intensifiera arbetet med främjande och förebyggande insatser. 

Stort fokus har legat på utbildning och metodutveckling. Satsningarna har gett goda 

resultat. I uppföljningarna redovisas 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.  

För att kvalitetssäkra en likvärdig utbildning har förskolorna en gemensam 

kompetensutvecklingsplan som vilar på vetenskaplig grund. Kompetensutvecklings-

planen gäller för all anställd personal i förskolan samt för dagbarnvårdarna. Ingen i 

förskolan kan välja bort kompetensutveckling, vilket leder till 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. Under läsåret 18/19 kommer sex enheter, efter behovsanalys på 

respektive enhet, genomföra Skolverkets kompetensutveckling läslyftet för 

förskolan.  

Under året har många studiebesök genomförts både inom kommunen men också 

utanför. Det har utvecklat det kollegiala lärandet. Det ger effekter på många sätt i 

verksamheten i form av förändrade lärmiljöer, material, pedagogiska samtal m.m. 

Under läsåret har ledningsgruppen och flera förskolor arbetat med förslaget till 

reviderad läroplan. Undervisning i förskolan kommer vara ett centralt begrepp när 

läroplanen införs juli 2019. I förskolechefernas kvalitetsuppföljning saknas dock 

begreppet i de flesta analyser. Frågan är vad detta beror på, om begreppet 

undervisning inte är förankrat inom förskolan.  
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I kvalitetsuppföljningen lyfter förskolecheferna att det finns ett behov av ett 

gemensamt digitalt dokumentationsverktyg. Ett sätt att samla dokumentation men 

också kommunikation med vårdnadshavarna. Idag arbetar flera förskolor med 

”Instagram” som informationskanal till vårdnadshavarna med gott resultat. 

Förskolorna använder sig av ett digitalt närvarosystem ”Check in Check out”. 

Införandet har gjort att förskolecheferna får en annan överblick av sina förskolor 

och det kan användas i planering och organisering av verksamheten. 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 kommer till Mariestad med föreläsningen ”den digitala 

världen med barnen i fokus” under hösten 2018. Fortfarande är tillgången till 

digitala verktyg begränsad inom förskolan. För att utvecklingen ska fortlöpa inom 

området behöver ledningsgruppen se över vilka verktyg som behöver finnas på 

förskolorna samt göra en plan över hur förskolan ska digitaliseras. 

5.1.2.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 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. 

 Vårdnadshavarna upplever ökad måluppfyllelse över tid inom matematik, 

teknik och naturvetenskap. 

 Specialpedagogernas fokus på främjande och förebyggande arbete. 
 

5.1.2.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Kompetenshöjande insatser kring digitala verktyg, hur de kan användas för 

att stödja barnens lärande samt se över tillgången till digitala verktyg och 

säkerställa tillgången över tid. 

 Säkerställa att kompetensutvecklingsinsatserna används i verksamheten. 

 Begreppet undervisning behöver lyftas och diskuteras. 

 Dokumentationens syfte: vad, hur mycket, för vem, på vilket sätt? 

 Organisation för reflektion - pedagogiska handledare. 
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5.1.3 Den pedagogiska måltiden 

5.1.3.1 Resultat och analys  

Nyckeltal förskola/ Den pedagogiska måltiden 15/16 16/17 17/18 

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

92 96 94 

 

Vårdnadshavarna är nöjda med den kost som serveras på förskolorna. Några av 

förskolorna har haft med kostpersonal på föräldramötet under hösten. De har 

informerat vårdnadshavare om hur arbetet med råvaror och tillagning går till på 

förskolan. Den information som vårdnadshavare fått har gjort att vårdnadshavare 

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. 

Ljudmiljön i matsalarna kan i vissa fall upplevas som sämre. Det finns inget 

samband mellan matsal och lägre resultat i enkäterna. Förskolorna som är en del av 

småskolorna äter oftast i matsal och de har överlag ett mycket högt resultat i 

enkäterna. För att förbättra ljudmiljön i matsalarna har många förskolor köpt in 

skärmar som möjliggör att dela av mellan borden. De förskolechefer som har 

förskolor som ligger i anslutning till en skola lyfter i analysen att det är ett lärande 

och förberedelse för skolstarten när de äldre förskolebarnen får möjlighet att äta i 

matsalen. 

Under året har flera möten genomförts mellan kosten och förskolans 

ledningsgrupp. Ett område som har utvecklats under året är att säkerställa 

specialkosten i verksamheten. 

5.1.3.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Måltiden är planerad för en lugn och trevlig stund. 

 Kostpersonal med på föräldramöten. 

 Kostråd. 

 Nära samarbete med kosten. 
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5.1.3.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Öka medvetenheten om måltiden som ett pedagogiskt verktyg. 

 Ljudmiljön i matsalarna behöver utvecklas på flera enheter. 
 

5.1.4 Trygghet 

5.1.4.1 Resultat och analys  

Nyckeltal förskola/Trygghet 15/16 16/17 17/18 

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan  
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

99 98 99 

Antal ärenden diskriminering och kränkande 
behandling 

5 5 10 

Antal anmälningar till socialtjänsten 8 11 12 

 

 2015 2016 2017 

Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 
(Källa: Kolada) 

5,4 5,2 5,3 

Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi 
(Källa: Skolverket/Jämförelsetal) 

16,1 15,8 16,0 

 

Förskoleverksamheten har ett högt resultat gällande trygghet. Tretton av 

kommunens nitton förskolor har uppnått målet 100 % i år. Resultatet visar att dessa 

enheter 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 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. 

Specialpedagogernas studiecirkel ”Relationens betydelse för lek och lärande” har 

varit en inspirationskälla i arbetet. Den handledning och de olika samtal som 

specialpedagogerna har med pedagogerna lyfts som en framgångsfaktor för att göra 

pedagoger trygga i sitt arbetssätt.  

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. 
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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. Antalet anmälda kränkningar har ökat under 

året. Detta kan tyda på en ökad kunskap och medvetenhet i verksamheten. Det 

finns brister i förskolornas kvalitetsarbete gällande normer och värden. Föränd-

ringen 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 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. 

Förra året väcktes en fundering: ”En bidragande orsak till att flera enheter inte 

lyckats nå upp till 100 % kan vara att det varit många vikarier inne i förskolornas 

verksamhet på grund av långtids- och korttidsfrånvaro bland pedagogerna vilket 

leder till att föräldrarna känner otrygghet”. Utifrån årets analys kan inget samband 

ses mellan resultatet i föräldraenkäten och antalet vikarier på enheten. 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 korttids-

frånvaron för att minska den energi som måste användas i organisationen för att 

minska effekterna av detta. 

5.1.4.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Föräldraaktiv inskolning. 

 Arbetssätt exempelvis dela barngruppen i mindre grupper, samsyn runt 

förhållningssätt, närvarande pedagoger. 

 Specialpedagogernas studiecirkel ”Relationens betydelse för lek och 

lärande” samt stödet från specialpedagogerna. 

 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. 

 

5.1.4.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 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. 
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5.1.5 Inflytande/delaktighet 

5.1.5.1 Resultat och analys  

Nyckeltal förskola/Inflytande och delaktighet 15/16 16/17 17/18 

Jag är nöjd med den delaktighet jag har i förskolans 
verksamhet (Svar i %, Källa: egen enkät) 

94 93 92 

Jag kan ta del av information om verksamheten i 
barngruppen (Svar i %, Källa: egen enkät) 

95 94 94 

Jag upplever att mitt barns intressen tas tillvara  
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

97 96 96 

Personalen lyssnar när jag har synpunkter  
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

97 97 97 

 

Barns inflytande 

I analysen av förskolechefernas uppföljningar syns att detta inte varit ett 

utvecklingsområde. Det kan bero på att under läsåret 2015/2016 var begreppet 

”inflytande - en fråga om demokrati” ett fokusområde för förskoleverksamheten. 

Under läsåret 2016/2017 har begreppet förändrats till ”inkluderande arbetssätt – se 

och förstå alla barn” som är ett mål i utbildningsnämndens verksamhetsplan. Att 

”se och förstå alla barn” speglar ett relationellt perspektiv och är vägen till 

inflytande. Ett arbetssätt för att nå målet gällande inflytande är att arbeta 

processbaserat, vilket innebär att målet är givet men att vägen till målet kan se ut på 

olika sätt. I förskoleverksamhetens gemensamma kompetensutvecklingsplan för 

samtliga pedagoger, har kompetensutvecklingen varit riktad mot 4 och 8 kap. i 

skollagen, kvalitet och inflytande, samt pedagogernas uppdrag utifrån 

styrdokumentet Lpfö 98 rev 2010. Detta kan förklara årets resultat. Det finns ett väl 

förankrat arbete med barns inflytande i förskolorna. Det syns i avdelningarnas 

processdagböcker att pedagogerna reflekterar mycket kring att möjliggöra barns 

inflytande. 

Det framkommer att enheterna, för att nå målet för inflytande, arbetat aktivt med 

barns inflytande och begreppet ”se och förstå alla barn”. Pedagogerna är lyhörda 

och tar tillvara barnens tankar i projekten. Flera av enheterna beskriver pedagogiska 

miljöer som utmanar barnen, utgår från barnens intresse, är inbjudande och 

tillgängliga samt ger möjlighet till samspel och dialog. Förskolecheferna ser miljöns 

betydelse för att barnen ska få ett aktivt/reellt inflytande över sin dag.  

Många enheter har kommit i gång med att skriva processdagbok eller liknande, 

vilket fördjupar reflektionerna kring barns möjlighet till inflytande och lärande. På 

de enheter som har pedagogista lyfter både pedagoger och förskolechefer att 

pedagogistan är ett stort stöd i att hålla fokus i reflektionen och få pedagogerna att 

komma vidare i tanken. De flesta enheter delar upp barnen i mindre grupper under 

dagen. Detta arbetssätt gör att pedagogerna kan vara mer närvarande i den lilla 

gruppen. De kan fånga upp barnens intressen och tankar utveckla vidare i olika 

projekt.  
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Den handledning och de olika möten/samtal som specialpedagogerna har haft med 

pedagogerna under läsåret runt begreppet ”se och förstå alla barn” har underlättat 

för enheterna att nå målet för inflytande. Specialpedagogerna har handlett runt 

bland annat den pedagogiska miljöns betydelse. Specialpedagogernas studiecirkel 

”Relationens betydelse för lek och lärande” har även haft betydelse för att 

medvetandegöra pedagogerna om vikten av att bygga relationer med barnen och 

mellan barnen för att kunna lära känna barnen och ge dem inflytande över sin dag i 

förskolan. TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) 

används på många förskolor för att ge alla barn ett språk till för att kunna höras och 

få inflytande.  

Vårdnadshavares inflytande 

Det finns en nära dialog och ett samarbete mellan förskolan och hemmen eftersom 

möten sker i stort sett varje dag. Alla enheter genomför någon form av föräldra-

möten. 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.  

Flera förskolor har någon form av föräldraråd för inflytande och delaktighet. Många 

förskolor upplever att det är svårt att få föräldrar att engagera sig i föräldraråd. 

Förskolan måste hitta och utveckla andra forum för delaktighet och inflytande än 

föräldraråd. 

Vissa förskolor har använt sig av det digitala närvarosystemet för kommunikation 

med hemmen. Det har varit ett bra sätt att nå de flesta vårdnadshavarna. Instragram 

används framgångsrikt på flera förskolor som en informations- och kommunika-

tionskanal. Det finns ett stort behov av att hitta alternativa kommunikationsvägar 

inom förskolan. Ledningsgruppen har under året tittat på olika lärplattformar som 

ska skapa möjligheter till bl.a. kommunikation med vårdnadshavarna, och som 

också är personuppgiftssäkrade. 

Utvecklingssamtal genomförs vid alla förskolor. Att använda en gemensam mall för 

innehållet har varit en framgångsfaktor. Några förskolor har genomfört samtalen 

under hösten vilket gav goda resultat. Personalen upplevde att det var lättare att 

använda samtalen som verktyg i det fortsatta arbetet. 

5.1.5.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Utvecklade pedagogiska miljöer som främjar samspel och arbetssätt. 

 TAKK. 

 Föräldrars delaktighet genom föräldraråd, Instagram, 
dokumentation/information genom skrift och bild, ”Check in Check out” 
på alla enheter. 
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5.1.5.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Fortsätta utveckla olika föräldramöten och föräldraforum på enheterna. 

 Gemensam lärplattform.  

 

5.1.6 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. 

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, 

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. Förra året upplevde förskolecheferna 

ett behov av att få stöd och handledning för att utveckla sitt ledarskap och 

tydliggöra förskolechefens ansvar. I år har det skett en stor utveckling i förskole-

chefernas analyser. Under hösten fick alla förskolechefer handledning utifrån 

föregående års kvalitetsuppföljning. Fokus i handledningen var förskolechefens 

uppdrag med det systematiska kvalitetsarbetet som grund. Under året har 

ledningsgruppen arbetat med utveckling av systematiskt kvalitetsarbete som 

fokusområde – kvalitet i förskolan. Tre förskolechefer har gått rektorsutbildning 

under året och fokus har även där varit utveckling av kvalitetsarbete. 

Ledningsgruppen har läst och diskuterat utifrån gemensam litteratur av Hans-Åke 

Scherp och Martina Lundström för att fördjupa och synliggöra verksamhetens 

kvalitetsarbete. Ledningsgruppen har funderat kring om det är lättare att upptäcka 

kvalitet i förskolan då varje enhet utgår från en helhetsidé. Förskolechefsgruppen 

kommer arbeta vidare med att forma en helhetsidé som grund i kvalitetsarbetet. 

Kvalitetsarbetet måste hänga ihop med hela verksamheten. I förskolechefernas 

analyser finns många reflektioner runt begreppen arbetsorganisation och 

utvecklingsorganisation och hur dessa begrepp kan stötta utvecklingen av 
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verksamheten. Ledningsgruppen kommer under nästa läsår fördjupa sig ännu mer 

inom området. 

Kvalitetsuppföljningarna visar på en ökad medvetenhet kring att verksamheten vilar 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet men fortfarande finns ett behov av 

att utveckla detta. Det finns även fortsatt utvecklingsmöjligheter i att formulera 

SMART:a mål och beskriva processen mot målet i enheternas kvalitetsverktyg. I 

analyserna kan vi se att många av cheferna har valt att minska målområdena 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 har fördjupat sitt kvalitetsarbete.  

För att nå framgång med det systematiska kvalitetsarbetet krävs organisation, 

struktur, samt tid att reflektera och analysera tillsammans. Förskolecheferna 

uttrycker att de behöver skapa en organisation som inte bara bygger på deras 

medverkan i reflektionsarbete. Pedagogistans medverkan i reflektionen är en styrka. 

Många enheter saknar pedgogista och det utbildas inte längre pedagogistor. Någon 

form av pedagogiska handledare, som leder reflektionerna bör finnas på alla 

enheter. Det behöver inte alltid vara en person som finns utöver, utan kan vara en 

pedagog som har ett uttalat samtalsledaruppdrag på enheten eller i arbetslaget.  

En framgångsfaktor för ett bra systematiskt kvalitetsarbete är kontinuerliga 

uppföljningar av arbetet under året. Uppföljningarna fungera olika ute på enheterna. 

När det inte fungerar enligt plan beror det oftast på en icke hållbar organisation. 

Det finns ett behov av att fortsätta utveckla organisationen kring det systematiska 

kvalitetsarbetet och implementera digital uppföljning av resultat och analys. 

Förskolecheferna har ansvar för flera förskolenheter. Det ställer krav på struktur 

och organisation i förskolechefernas vardag vad gäller till exempel APT, kvalitets-

arbete, närvaro på enheten och framtagandet av planer. Flera förskolechefer lyfter 

behovet av utveckling av en hållbar organisation i sina uppföljningar. Lednings-

gruppen är ett stöd för utveckling inom detta område. 

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 framgångs-

faktor. Förskolecheferna använder medarbetarsamtalet som en grund i utvecklings-

arbetet 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. 

I föregående års kvalitetsverktyg för förskolans ledningsgrupp framkom att det 

saknades tydliga rutiner för att säkerställa arbetsgången kring barn i behov av 

särskilt stöd. Under året har det arbetats fram en barn-/elevhälsoplan, där 

arbetsgången kring barn i behov av särskilt stöd tydliggörs. Planen blev klar under 
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hösten och den nya arbetsgången har prövats vid några enheter under våren. De 

enheter som provat den nya ärendegången upplever att den ger möjlighet till ökad 

kvalitetssäkring av förskolans barnhälsoarbete.  

Några enheter har under året sökt till skolverkets läslyft för förskolan och har blivit 

beviljade att vara med. Handledare för projektet på dessa enheter kommer leda 

utvecklingsarbetet, och de har fått utbildning under året. 

I kvalitetsanalysen lyfter förskolecheferna att det finns ett behov av kompetens-

höjande 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 

året har alla enheter kommit i gång med digitalt närvarosystem, check in check out . 

Cheferna använder det med framgång som meddelandefunktion ut till 

vårdnadshavarna samt i sitt uppföljningsarbete vid bemanning och schemaläggning. 

5.1.6.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Gemensam samsyn i förskolans ledningsgrupp. 

 Förskolecheferna har utvecklat sin förmåga att analysera sitt ledarskap. 

 Gemensam barn- och elevhälsoplan. 

 Stöd av pedagogista, pedagogisk handledare. 

 Användandet av ett gemensamt ett digitalt närvarosystem. 
 

5.1.6.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden. 

 Fördjupa kunskapen i ledningsgruppen kring vad kvalitet är i förskolan för 
att hålla ihop kvalitetsarbetet. 

 Levandegöra barn- och elevhälsoplanen inklusive närvarotrappan. 

 Fortsätta utveckla arbetet med digitala verktyg i ex. dokumentationen. 

 Förskolecheferna behöver fördjupa kvalitetsuppföljningen under året, föra 
dialog och reflektion tillsammans med arbetslagen. 

 Pedagogisk handledning som stöd i kvalitetsarbetet på alla enheter. 
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5.2 Pedagogisk omsorg 

Pedagogisk omsorg består vid läsårets slut av totalt två dagbarnvårdare. En 

dagbarnvårdare har under året slutat och försök att rekrytera ny dagbarnvårdare i 

Lungås har gjorts under året, men har inte lyckats. Dagbarnvårdarna bedriver sin 

verksamhet i Lugnås samhälle och har samma förskolechef som Kvarnstenens 

förskola. Dagbarnvårdarna har gemensamma arbetsplatsträffar (APT) med 

Kvarnstenens förskola. Dagbarnvårdarna deltar även i vissa delar av förskolans 

kompetensutveckling.  

5.2.1 Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever” 

5.2.1.1 Resultat och analys  

Dagbarnvårdarnas naturligt nära arbetssätt skapar goda 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.  
 

5.2.1.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Närheten till barnen och vårdnadshavarna. 

 

5.2.1.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Kollegialt lärande. 

 Gemensam reflektion.  

5.2.2 Hög måluppfyllelse 

5.2.2.1 Resultat och analys  

Formulera tydligare mål var ett av förra årets utvecklingsområden och här har det 

skett en utveckling. Målet som dagbarnvårdarna fokuserat på under året har varit 

”ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk för att kommunicera med 

omgivningen och ge uttryck för sina tankar och känslor”. Målet är stort och det har 

varit svårt att veta om det är uppnått eller ej. Dagbarnvårdarna upplevs ändå ha 
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skapat förutsättningar att nå målet och arbetet har varit utvecklande för barnen och 

dagbarnvårdarna. 

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. 

5.2.2.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 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.  
 

5.2.2.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Formulera mål på ett sätt som gör det möjligt att sedan utvärdera det.  

 Tid för gemensam reflektion och kollegialt lärande. 
 

5.2.3 Den pedagogiska måltiden 

5.2.3.1 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. 
 

5.2.3.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Möjlighet till delaktighet för barnen. 

 Nära tillagning och även odling av mat inspirerar till utforskande av 

mat och råvaror. 
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5.2.3.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Utveckla samtalen kring mat, råvaror och ursprung. 

 

5.2.4 Trygghet 

5.2.4.1 Resultat och analys 

Under året har dagbarnvårdarna deltagit vid APT tillsammans med Kvarnstenens 
förskola, läst samma litteratur och deltagit i reflektionerna omkring litteraturen. 
Detta har bidragit positivt i många avseenden. Det har skapat en större medvetenhet 
om t.ex. hur det egna beteendet påverkar barnen. Den pedagogiska atmosfären, som 
har diskuterats utifrån Martina Lundströms bok ”Det synliga barnet”, har också ökat 
medvetenheten hos dagbarnvårdarna. Att få möjlighet att delta i diskussioner 
tillsammans med andra har varit en förutsättning för utvecklingen. Diskussion har 
bl.a. utgått från vårt förhållningssätt, vår barnsyn och vår människosyn.  

Dagbarnvårdarna har arbetat med loggböcker för att dokumentera det systematiska 
kvalitetsarbetet. Detta har legat som grund i reflektionsarbetet i kvalitetsverktyget. 
Reflekterandet har fått stå tillbaka delvis för diskussionerna tillsammans med 
förskolans personal, det finns inte tid för både och.  

Förra årets fokus på samtalet som metod finns numera som en naturlig del i 
verksamheten och är en styrka som dagbarnvårdarna har eftersom de är både färre 
barn och vuxna i gruppen. 

Att det numera endast är två dagbarnvårdare i tjänst påverkar organisationen och gör 
att det finns en oro och sårbarhet vid sjukdom och ledigheter. Vid några tillfällen har 
vikarie använts när ordinarie dagbarnvårdare varit frånvarande. Verksamheten har då 
huvudsakligen bedrivits i pastoratsgården men vid några tillfällen i hemmet. 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling är idag en naturlig 

del av dagbarnvårdarnas verksamhet. Det främjande och förebyggande 

arbetet finns med i vardagen. 

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. 

 Enskild dokumentation i loggbok utifrån mål i kvalitetsverktyget. 
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5.2.4.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Fortsätta det goda arbete med samtalet som utgångspunkt för reflektioner 
tillsammans med barnen. 

 Att ges möjlighet att reflektera tillsammans med kollegor är en 
nödvändighet för utveckling. 

 Skapa trygghet för barnen när vi övergår till vikariesystem på förskolan 
fr.o.m. hösten 2018. 

 

5.2.5 Inflytande/delaktighet 

5.2.5.1 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. Mattiderna kan till och med förändras, vilket inte är lika lätt i förskolans 
verksamhet. 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. Möjlighet att påverka skapar 
en trygghet och stärker självkänslan hos barnen. 
 
Arbetet med förra årets utvecklingsområde ”mer kunskap och reflektion tillsammans 
med kollegor” har skett i samband med reflektionerna på APT. Att använda den 
kunskap som redan finns och att reflektera tillsammans (dagbarnvårdare och 
förskolans pedagoger) utifrån gemensam litteratur, har varit framgångsrikt.  
 

Det finns ett naturligt nära samarbete mellan dagbarnvårdarna och vårdnadshavare 
där de har möjlighet till delaktighet och inflytande. Förskolechefen ser dagbarn-
vårdarnas nära relation och nära samarbete med vårdnadshavarna som en 
framgångsfaktor.  
 

5.2.5.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Närvarande dagbarnvårdare som finns nära och lätt fångar upp barnens 
intressen.  

 Lilla gruppen kan underlätta samarbetet mellan barnen. 
 

5.2.5.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 
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 Fundera över om det finns fler möjligheter för barnen att vara 
delaktiga. 

 

5.2.6 Förskolechefens ansvar 

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

 2015 2016 2017 

Bruttokostnad öppen förskola, kr/inv 23 20 21 

 
Öppna förskolans verksamhet regleras i 25 kap. 3 § skollagen (2010:800). 
Utbildningsnämnden och socialnämnden har gemensamma mål för verksamheten.  

Öppna förskolan (Familjecentralen Pärlan) är lokaliserad i egna lokaler i anslutning 
till Lotsen – nämndernas gemensamma Medborgarresurs, barn och familj. Öppna 
förskolan är en del i familjecentralen Pärlan som är ett samverkansavtal mellan 
barnmorskemottagningen och barnavårdscentralerna, Unicare (tidigare Avonova) 
och Närhälsan. Familjecentralen Pärlan finns för att samla resurserna och 
yrkeskompetensen runt familjer med barn i åldrarna 0-6 år i Mariestads kommun.  

Under läsåret 17/18 har målen varit att: 

 fortsätta utveckla familjecentralen i Mariestad tillsammans med 
samverkanspartner Unicare (tidigare Avonova) och Närhälsan.  

 att stärka föräldrarollen, att visa föräldrarna 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. 

5.3.1.1 Resultat och analys  

Förskolepedagogen vid familjecentralen Pärlan har det samordnande ansvaret för 

familjecentralens verksamhet. Mål för läsårets arbete har varit samarbete, dialog och 

utvecklingsarbete mellan samverkansgruppen och ledningsgruppen. Handledning i 

familjecentralens fortsatta arbete har genomförts av projektledare för ”Utveckla 

familjecentralerna i Skaraborg”. Samverkan kring barn och familjer har bland annat 

skett genom ”Lilla barnteamet”, där specialpedagogerna i förskolan, BVC och 

förskolepedagog Pärlan medverkat. Familjecentralens samverkansavtal är färdigställt 

under läsåret och har godkänts av samverkande parter. Ett av målen var att hitta 

vägar för gemensam kompetensutveckling som gynnar samverkan och samarbete. 

Samverkansgruppen har tillsammans startat föräldrautbildningar och haft 

gemensam kompetensutveckling, vilket stärkt samarbetet och samsynen.  

Andra mål för 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. Integrationsarbetet har varit framgångsrikt och har 

genererat fler besökare och möjliggjort gemensamma kontaktytor mellan familjer 

med olika sociala och kulturella bakgrunder. Integrationsarbetet har lett till ett 

klimat där besökarna känner sig trygga i att lyfta olika frågor kring kultur och ett 
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ökat intresse för varandras likheter och olikheter. Ett samarbete med ”Tillsammans 

för Mariestad”, där förskolepedagogen besöker deras verksamhet två, tre gånger per 

månad, har lett till en ökad tillströmning av småbarnsföräldrar som nyligen kommit 

till Sverige från andra kulturer. 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 föräldrar. 

Två gånger i veckan sker riktad verksamhet, för en liten grupp småbarnsföräldrar, 

tillsammans med socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO). 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 föräldrarna i deras föräldraroll och 

ge dem möjlighet att ingå i ett sammanhang. 

Pärlan erbjuder också kurser i babymassage, har varje år besök av tandvården som 

ger information, samt har besök av BVC varje vecka för att ge föräldrarna möjlighet 

till samtal och frågor kring föräldrarollen och barnens utveckling. 

Kvalitetsverktyget för Pärlan bör fortsätta utvecklas för att säkerställa kvaliteten i 

verksamheten. De gemensamt satta delmålen har följts upp och analyserats av 

samordnaren/förskolepedagogen tillsammans med specialpedagog i förskolan men 

inte av samverkansgruppen gemensamt. Analysen behöver ha tydligare fokus på 

familjecentralens verksamhet och göras tillsammans med samverkansgruppen. 

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 

behöver förtydligas och säkerställas under kommande läsår, av såväl samordnare, 

samverkansgruppen och verksamhetschefen. 

5.3.1.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Att samtliga yrkeskategorier deltagit i projektet för att utveckla 

familjecentralen.  

 En plan för fortsatt utvecklingsarbete har arbetats fram. 

 Att öppna förskolan bedrivs i väl verksamhetsanpassade lokaler. 

 Att öppna förskolan bedrivs i samverkan med socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg (IFO). 

 Att integrationsarbetet har varit en framgång. 
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5.3.1.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Utveckla kvalitetsverktyget för Pärlan så att samtliga aktörer är delaktiga i  

i kvalitetsarbetet. 

 Koppla verksamheten till vetenskaplig grund.  
 Säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat genom att aktivt 

skriva om processarbetet och att göra smarta mål. 

 Utarbeta ett årshjul så att alla delar som planerats kommer med. 
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5.4 Grundskola 

Grundskolan har 12 skolenheter som leds av elva rektorer. Skolenheterna är av 

olika storlek och har geografisk spridning över hela kommunen. Under läsåret 

2017-2018 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 Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever” 

5.4.1.1 Resultat och analys  

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. Det finns dock fortfarande en 
variation mellan skolenheterna. 

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.  

Differensen i antal elever med åtgärdsprogram varierar mellan skolorna. Högelid F-6 
och Högelid 7-9 har fler elever med beslutade åtgärdsprogram. Detta beror bland 
annat på olika synsätt om vad som är särskilt stöd och vad som är stöd i form av 
extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. En ytterligare 
förklaring till differensen är antalet nyanlända elever vid skolenheterna. Skol-
enheternas arbete med att implementera och diskutera lokala elevhälsoplaner 
behöver fortsatt utvecklas utifrån differensen av antal beslutade åtgärdsprogram. De 
skolor med få antal elever med beslutade åtgärdsprogram har ett väl utvecklat 
arbetssätt, med att inkludera alla elever. Detta genom att arbeta med individuella 
extra anpassningar i helklass och mindre grupper som i slutändan har gynnat hela 
elevgruppen. Det låga antalet åtgärdsprogram för eleverna på dessa skolor kan vara 
ett resultat av det aktiva arbetet med anpassningar som görs i undervisningen. Ett 
tydligt förhållningssätt och bemötande är nyckelbegrepp för att ”se och förstå alla 
barn/elever”. Att möta eleven i den kontext den befinner sig i. I kvalitetsupp-
följningarna beskrivs ett ökat behov av kompetensutveckling för att kunna möta 
elever med neuropsykologiska funktionsnedsättningar (NPF). 
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5.4.1.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Förståelse av begreppet inkluderande arbetssätt i organisationen. 

 Arbetet med övergångar inom och mellan skolor och skolformer. 

 

5.4.1.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Kollegialt lärande om begreppen extra anpassningar och åtgärdsprogram. 

 Utökad Barn- och elevhälsa, förebyggande och främjande arbete. 

 Kompetensutveckling i förhållningssätt och bemötande utifrån barn/elever 

med NPF diagnoser. 

 

5.4.2 Hög måluppfyllelse 

5.4.2.1 Resultat och analys  

Nyckeltal grundskola/Hög måluppfyllelse 15/16 16/17 17/18 

Åk 2 elev: Jag vet vad jag ska kunna för att nå 
kunskapskraven i de olika ämnena (Svar i %, Källa: 
egen enkät) 

90 89 92 

Åk 2 vårdnadshavare: Mitt barn vet vad han/hon ska 
kunna för att nå målen i de olika ämnena 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

76 83 81 

Åk 5 elev: Jag vet vad jag ska kunna för att nå 
kunskapskraven i de olika ämnena (Svar i %, Källa: 
egen enkät) 

89 86 86 

Åk 5 vårdnadshavare: Mitt barn vet vad han/hon ska 
kunna för att nå målen i de olika ämnena 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

87 81 76 

Åk 8 elev: Jag vet vad jag ska kunna för att nå 
kunskapskraven i de olika ämnena (Svar i %, Källa: 
egen enkät) 

70 82 81 

Åk 8 vårdnadshavare: Mitt barn vet vad han/hon ska 
kunna för att nå målen i de olika ämnena 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

76 84 86 

Åk 2 elev: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå 
målen i alla ämnen (Svar i %, Källa: egen enkät) 

97 97 94 

Åk 2 vårdnadshavare: Mitt barns lärare förväntar sig 
han/hon ska nå målen i alla ämnen 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

97 97 98 
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Åk 5 elev: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå 
målen i alla ämnen (Svar i %, Källa: egen enkät) 

97 98 97 

Åk 5 vårdnadshavare: Mitt barns lärare förväntar sig 
han/hon ska nå målen i alla ämnen 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

96 96 93 

Åk 8 elev: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå 
målen i alla ämnen (Svar i %, Källa: egen enkät) 

91 97 90 

Åk 8 vårdnadshavare: Mitt barns lärare förväntar sig 
han/hon ska nå målen i alla ämnen 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

88 95 95 

Antal beslutade åtgärdsprogram 149 256 165 

Antal elever med åtgärdsprogram Uppg. 
saknas 

178 79 

Antal beslut om anpassad studiegång, f-6 18 43  12 

Antal beslut om anpassad studiegång, 7-9 68 60 51 

Särskild undervisningsgrupp f-6, antal elever 6 
(ht-15) 

0 i.u. 

Särskild undervisningsgrupp 7-9, antal elever 24 
(ht-15) 

11 i.u. 

Antal elever med frånvaro över 10 procent, f-6 123 207 174 

Antal elever med frånvaro över 10 procent, 7-9, 
Tunaholmsskolan 

121 133 125 

Antal elever med frånvaro över 10 procent, 7-9, 
Högelidsskolan 

97 128 159 

 2015 2016 2017 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal 
grundskola, (%), (Källa: Kolada) 

86,9 85,0 84,2 

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola, 
antal (Källa: Kolada) 

11,2 11,1 10,8 

 

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” visar på ett något högre resultat än föregående år för 

årskurs 2 och för årskurs 5 visas samma resultat som föregående år. 

När det gäller elevresultat i årskurs 2 på frågan ”Jag vet vad jag ska kunna för att nå 

kunskapskraven i alla ämnen” uppvisar Prisma och Grangärdet höga resultat, 98 % 

respektive 95 %. Lägst resultat på frågan visar Ullervads skola med 64 %. Resultatet 

visar att det är viktigt att det förs en dialog med eleverna om kunskapskraven. När 

det gäller vårdnadshavarna i årskurs 2 ligger Ullervad , Tidavad på 57% och 

Högelidsskolan F-6 med lägst resultat 54 %. Grangärdet, Kvarnstenen och Lyrestad 

ligger på 100 %. Av eleverna i Hasslerör vet 100 % vad de ska kunna medan 

vårdnadshavarna har svarat 80 %, vilket gör att detta måste kommuniceras bättre 

med vårdnadshavare. Liknande gäller för Tidavad, eleverna svarar 93 % och 

vårdnadshavarna svarar 57 %. 
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Årskurs 5 uppvisar ett mer varierat elevresultat med ett lägre resultat jämfört med 

årskurs 2. Vid Högelid årskurs 5 vet 94 % av eleverna vad de ska kunna och deras 

vårdnadshavare instämmer till 92 %. Lägst hamnar Lyrestad på 75 % och vårdnads-

havarna har en bättre bild än eleverna i och med att de har svarat 100 % på frågan. 

Kvalitetsuppföljningarna visar att framgångsfaktorer för högre resultat är ämnes-

övergripande arbetssätt för att skapa en helhet för eleven, samt formativ bedömning. 

De två nya skolorna Prisma och Unica har under läsåret fokuserat på trygghet vilket 

har gjort att det tematiska/ämnesövergripande arbetet har fått stå tillbaka. Det 

framkommer även att elevers lust att lära är ett viktigt utvecklingsområde utifrån att 

nå en högre måluppfyllelse.  

Andel elever som nått kravnivån på 
samtliga delprov årskurs 3 

15/16 16/17 17/18 

Matematik åk 3 (%) 67 66 53 

Svenska åk 3 (%) 72 70 63 
Källa: InfoMentor 

 
Resultatet på nationella prov i matematik visar att 53 % av eleverna har godkända 
resultat, vilket är ett mycket lägre resultat än föregående år. Resultaten visar att 
elevernas styrkor i matematik, årskurs 3 exempelvis är: 
 

 Läsa av tabeller och diagram. 

 Sannolikhet. 

 Symmetri. 

 Massa, begrepp och uppskatta vikt. 
 

Eleverna behöver arbeta vidare med: 
 

 Begreppet färre, eleverna använder ofta ordet mindre istället. 

 Hur visar jag mina uträkningar vid problemlösning om jag inte kan rita, 
många rätta svar men ofullständiga lösningar. 

 Subtraktionsuppställningar  

 Förståelsen för begreppet fjärdedel. 

 Huvudräkning  
 
Resultaten i svenska visar att 63 % av eleverna har godkända resultat, vilket är något 
lägre än förra året. 95 % av eleverna klarade deltest A bäst, där den muntliga delen 
mäts. Sämst resultat hade eleverna på C-delen där endast 81 % av eleverna klarade 
läsförståelse av faktatext. Drygt hälften av alla elever som läser svenska har klarat alla 
delprov. Få elever som läser Svenska som andraspråk (SvA) klarar alla delprov. 
Eleverna klarar de muntliga delarna bättre än de skriftliga delarna oavsett om de läser 
svenska eller SvA. Elever som läser svenska klarar bättre att skriva en faktatext än en 
berättelse. Läsförståelsen av faktatext har något sämre resultat än läsförståelse av 
berättande text. Flickor har klarat kravnivån i högre utsträckning än vad pojkar gjort i 
samtliga delprov förutom i den muntliga delen.  
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När det gäller muntlig del visar årets resultat att pojkar samtalar om och läser högt på 
en högre nivå än vad flickor gör. När det gäller resultatet av textsamtal ligger flickor 
marginellt högre än pojkar. I läsförståelseprovet visas en sänkning både bland flickor 
och bland pojkar, där pojkar ligger 10 % lägre än flickorna. Vid den skriftliga delen 
framkommer att innehåll går bättre än skrivregler för flickor, men inte för pojkar. 
Eleverna har ändå genomgående lyckats relativt väl. 
 

Meritvärde årskurs 6 per skolenhet 15/16 16/17 17/18 

Grangärdets skola 216,4 206,8 216,7 

Hasslerörs skola 199,2 207,5 207,5 

Högelidsskolan F-6 191,1 214,3 190 

Kvarnstenens skola 198,6 208,2 208,3 

Lyrestads skola 195,4 203,2 220,4 

Tidavads skola 193,3 191,4 183,9 

Ullervads skola 213,3 197,9 225 

Unicaskolan *fanns ej *fanns ej 201,4 

Prismaskolan *fanns ej *fanns ej 208,8 

 

Meritvärdet i årskurs 6 varierar mellan skolorna. Av resultaten framgår att flera 

skolor har ett högre meritvärde än föregående läsår. Grangärdet, Kvarnstenen, 

Lyrestad och Ullervad har högre meritvärde. Sjunkande meritvärde har Högelid F-6 

och Tidavad. Samma meritvärde som året innan har Hasslerör. De nya skolorna 

Unica och Prisma har inga tidigare resultat att jämföra med. I grundskolan finns två 

utvecklingspedagoger som tillsammans med rektorerna har påbörjat ett arbete med 

att dokumentera elevernas resultat över tid och följa elevernas utveckling via 

nationella prov. Syftet är att möjliggöra analys och uppföljning av samma grupp 

elever. Utifrån elevernas utvecklingsområden kan lärarna rikta undervisningen mot 

dessa områden.  

Grundskolans ledningsgrupp behöver utveckla analysen av elevernas resultat för att 

eleverna ska nå en högre måluppfyllelse. 

Andel (%) elever med godkänt 
provbetyg per ämnesprov årskurs 6 

15/16 16/17 17/18 

Engelska åk 6 93 97 92,5 

Matematik åk 6 94 92 95,2 

Svenska åk 6 94 96 95,1 

Svenska A åk 6 50 60 53,8 

 

Andel (%) elever med lägre, lika eller 
högre terminsbetyg vt 2017 jämfört med 
provbetyget årskurs 6 

Lägre Lika Högre 

Engelska åk 6 12,9 73,3 7,9 

Matematik åk 6 10,4 66,7 19,2 

Svenska åk 6 7,9 50,0 30,0 
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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Resultaten på de nationella proven i engelska visar att 92,5 % av eleverna har ett 
godkänt provbetyg, vilket är ett sämre resultat än föregående år. I den första delen 
blev det ingen interaktion mellan eleverna då uppgiften mest gick ut på att berätta om 
sig själv och inte interagera. Inte heller nästa del inbjöd till samtal mellan eleverna. 
Samtalskorten var svårformulerade, med ord som eleverna tyckte var svåra att förstå. 
Elevexemplen är bra hjälp vid bedömning, men nivån upplevs låg.  

Lärarna i årskurs 6 ansåg att läsförståelsetexterna var bra och intresseväckande. 
Delprovets första del upplevdes som en bra start då den bestod av korta dialoger 
som eleven skulle välja rätt avslut till. Faktatexten var mastig och tog mycket av 
elevernas ork. Dock kunde eleverna ta stor hjälp av fungerande lässtrategier då 
rubriker och ord i frågeställningen kunde hjälpa eleven att snabbt hitta svaret. I den 
skönlitterära texten hade de lässvaga eleverna svårt att orka med textmassan.  

Resultaten på de nationella proven i matematik visar att 95,2 % av eleverna klarat 
provbetyg, vilket är ett högre resultat än föregående år. De styrkor som gäller i 
årskurs 6 är skriftliga räknemetoder, grundläggande ekvationer, enklare läsuppgifter 
och läsa av tabeller och diagram. Lärarna på mellanstadiet och mottagande årskurs 
måste planera sin undervisning utifrån områden som tallinje, negativa tal, likhets-
tecknets betydelse, underbyggda resonemang med beräkning för att motivera och 
kommunikationsförmåga för att nå ett högre betyg. 

Resultaten i svenska visar att 95,1% av eleverna når godkänt provbetyg, vilket är ett 
lägre resultat än förra året. Flickorna har i större utsträckning klarat godkänt 
provbetyg. Flickorna dominerar de högre betygen C-B. I Ullervad har samtliga elever 
klarat godkända provbetyg. 

Det finns ingen markant skillnad av provbetygen i svenska från föregående år. 
Flickor får i högre utsträckning godkänt på alla delprov. Flickorna dominerar de 
högre betygen från C-A. Överlag är det språket som brister i skrivdelarna: 
meningsbyggnad och skiljetecken används på felaktigt sätt eller utlämnas helt, versal 
mitt i en mening, böjer inte verb efter tempus, mycket talspråk ex. de istället för det.  
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Likt föregående år når några elever högre resultat än E. Det är fortfarande många 
elever som inte når kunskapskraven. 
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5.4.2.1.2. Årskurs 7-9 

 15/16 16/17 17/18 

1. Jag känner mig trygg i skolan. 92 96 95 

2. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. 80 90 86 

3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. 74 77 77 

4. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. 48 48 43 

5. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 82 81 

6. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. 91 97 90 

7. Lärarna i min skola hjälper mig om jag behöver det. 86 93 92 

8. Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch. 75 72 76 

9. Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen. 42 38 46 

 

Av enkätresultaten framgår att årskurs 8 har ett sämre resultat på sex frågeställningar 

i enkäten. På en frågeställning är resultatet detsamma som året innan och resultatet 

på två frågeställningar har förbättrats. Det som har förbättrats är att eleverna anser 

sig ha tillräckligt med tid att äta sin skollunch samt att de i större högre utsträckning 

brukar äta sig mätta i skolrestaurangen. Övriga frågeställningar är ett utvecklings-

område att arbeta vidare med. 

Meritvärde årskurs 9 (17 ämnen) 15/16 16/17 17/18* 

Högelidsskolan 217,6 208,7 215,7 

Tunaholmsskolan 194,9 206,5 211,5 

Totalt  205,3  207,5 213,5 

Behörighet till nationellt program 
årskurs 9 

15/16 16/17 17/18** 

Högelidsskolan 90,1 80,4 90,4 

Tunaholmsskolan 75,3 77,1 88,0 

Totalt  82,0 78,7 89,1 

* Lokalt framtagen statistik (nationell statistik ännu ej publicerad) 
**Antagningskansliet  

 

Både Högelidskolan och Tunaholmsskolan årskurs 9 uppvisar ett högre meritvärde 

än föregående år. Flickor uppvisar generellt ett högre meritvärde än pojkar.  

Behörigheten till nationellt program har ökat på Högelidsskolan jämfört med 

föregående år. Det beror bland annat på att flera nyanlända har lämnat skolan och 

har gått vidare till gymnasiet. På Tunaholmsskolan har behörigheten till nationellt 

program ökat för andra året i rad. Att höja meritvärde och behörighet till 

gymnasieskolan är fortsatt ett viktigt utvecklingsområde för att motverka att 

ungdomar hamnar i utanförskap i samhället. 

Skolornas resultat visar en ökad andel underkända betyg (F) och elever som inte får 

något betyg. Detta beror bland annat på beslut om anpassad studiegång, hög 

frånvaro samt ökat antal nyanlända elever. Både Högelidsskolan och Tunaholms-

skolan har ett relativt stort antal elever som av olika anledningar har hög frånvaro. 
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Rektorerna upplever en ökad andel elever med psykisk ohälsa vilket understryker 

vikten av ett nära samarbete med Barn- och elevhälsan. Detta för att nå ökad 

närvaro samt skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven. 

Kvalitetsuppföljningarna visar att det finns fortsatt behov av att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet vad 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. 
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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. Det 

behövs ett fortsatt analysarbete avseende framgångsfaktorer för den höga 

måluppfyllelsen i de praktisk/estetiska ämnena samt arbetet med att utmana elever 

att nå de högre betygsstegen i de teoretiska ämnena. En annan utmaning finns i det 

fortsatta 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 

15/16 16/17 17/18 

Engelska åk 9 95 97 97 

Matematik åk 9 97 80 62 

Svenska åk 9 83 92 92 

Svenska A åk 9 75 40 42 
Källa: InfoMentor 

 
Resultatet på nationella prov i engelska visar att 97 % av eleverna har godkänt 
provbetyg. Flickorna har högre resultat än pojkarna. Eleverna visar god förmåga på 
muntlig kommunikation. Resultaten visar att undervisningen behöver inriktas mer på 
läsförståelse, stavning och grundläggande grammatik, reflektion och resonemang 
samt att utmana de elever som redan når höga betyg. Generellt behöver eleverna 
träna på att läsa längre texter på engelska. Skolorna behöver fler skönlitterära böcker, 
vissa i klassuppsättning. För att få möjlighet till detta är ett förslag att öronmärka en 
del av skolbibliotekens pengar till engelsk litteratur. Det vore även önskvärt att via 
inläsningstjänst få tillgång till fler skönlitterära böcker anpassade efter åldersgruppen 
då det för många elever är viktigt att kombinera det auditiva med det visuella. 

Det finns ett behov av ordinlärning med fokus på att förklara glosan med andra ord 
för att öka elevernas ordförråd samt få strategier att ta sig runt ord eleven inte kan. 
Elever med svårigheter kan med fördel arbeta med glosor.eu där talsyntes finns. 

Årets resultat på nationella prov i matematik visar att 62 % har klarat nationella 
provet, vilket är en tydlig försämring från förra året. Detta kan förklaras med att ett 
ersättningsprov användes vid provtillfället, vilket bedöms varit svårare än ordinarie 
prov. Ordinarie prov läckte ut på nätet vilket gjorde att ersättningsprovet användes.  
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 -/99 F E D C B A 

Betyg åk 6 2015 (244 elever) 3 14 72 59 58 29 9 

Åk 9 ht 2018 (226 elever) 9 27 88 36 39 17 10 

NP Åk 9 (223 elever) 17 78 80 25 19 2 2 

Åk 9 vt 2018 * (222 elever) 12 14 91 45 39 8 13 

*8 elever Högelid + 4 Tunaholm ej betygsatta. 

 

I framtaget resultat ovan, gällande matematik, framkommer att elevernas 

kunskapsluckor fanns när de gick i årskurs 6. Resultaten visar dessutom att 

kunskapsluckorna ökat. Det är viktigt att se över arbetet med övergångar mellan 

skolformer för att eleverna ska få förutsättningar att nå målen och se vilka 

anpassningar som behöver göras i undervisningen.  

Eleverna visar goda kunskaper bland annat i kommunikationsförmågan för 

Godkänt betyg (E-nivå), lätt att följa elevernas lösningar, läsa av diagram och graf. 

Eleverna behöver få stöd i att utveckla skillnaden mellan uttryck och formel, 

problemlösning med medelvärde, skillnaden mellan procent och procentenheter 

och olika strategier vid problemlösning, många använder gissa/prova. 

Resultaten på nationella prov i svenska visar att 92 % av eleverna har klarat godkänt 

provbetyg, vilket är samma värde som föregående år. Flickorna dominerar de högre 

betygsstegen C-A. Resultaten visar att den skrivdel som eleverna har lyckats bäst 

med är recensionen. Analysen visar också att eleverna har svårt med att använda 

källa och källhänvisa samt skrivregler. 

I skrivdelen valde flest elever den argumenterande uppgiften, men de hade svårt att 

nå de högre betygen (C-A) på grund av för vag källhänvisning. Den texttyp där 

eleverna har fått procentuellt högre betyg i är recensionen. Eleverna har visat att de 

har svårt för inom textanvändning är att använda källa och källhänvisa. Inom 

skrivregler är det något fler underkända betyg (F) än föregående år. Förra året var 

det 25 elever som ej hade genomfört delar av eller hela provet i år var det 9 elever. 3 

elever som läser SvA får ett betyg, 7 elever får (F) och 4 elever har ej genomfört 

provet. Flickorna dominerar de högre betygen C-A (48 flickor 27 pojkar). 

Andel elever med lägre, lika eller högre 
slutbetyg vt 2018 jämfört med provbetyget 
årskurs 9 

Lägre Lika Högre 

Engelska 14,3 60,5 11,7 

Matematik 1,3 21,5 69,5 

Svenska 10,3 49.3 26,9 
(Källa: InfoMentor) 
I de fall summan av ovanstående andelar understiger 100 %, motsvarar differensen andelen elever som 
ej deltagit i proven eller erhållit terminsbetyg. 
 

De elever som har fått högre betyg har tidigare visat att de ligger på en högre nivå 

och de elever som fick lägre betyg har tidigare visat att de ligger på en lägre nivå. 

Att enbart gå på Nationella prov resultaten anser lärarna i engelska inte fungerar 
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eftersom provet läckt ut i förväg på internet. Även i matematikämnet läckte provet 

ut vilket gjorde att skolorna valde att använda ersättningsprovet vilket visade sig 

vara betydligt svårare än ordinarie prov. Angående svenskan har analysen av 

resultaten på nationella proven gett en tydlig riktning och återkoppling vad eleverna 

ska arbeta med återstoden av terminen, vilket gett resultat i kunskapskraven och 

gjort att flera lyckats nå ett högre betyg.  

5.4.2.1.3. Övergripande årskurs 1-9 

Det finns en stor andel elever med frånvaro över 10 %. Av kvalitetsuppföljningarna 

framkommer att frånvaro är ett fortsatt utvecklingsområde att arbeta vidare med 

utifrån tidiga insatser. Grundskolan har under läsåret tagit fram en frånvarotrappa 

som finns i Barn- och elevhälsoplanen för främjande av närvaro för skolans arbete 

gällande elever med frånvaro. Barn- och elevhälsan har en viktig del i detta arbete 

som förstärks under kommande läsår då barn- och elevhälsan utökas med fler 

kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger. Samarbetet mellan skola och 

socialtjänst behöver stärkas ytterligare kring de elever som har insatser därifrån då 

den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar. Fler insatser runt elever behöver 

genomföras både i hemmet och i skolan. 

Antalet elever med anpassad studiegång har en fortsatt hög nivå för årskurs 7-9. 

Orsakerna till beslut om anpassad studiegång varierar mellan skolenheterna. Arbetet 

med att möta elevers olika behov och ett inkluderande arbetssätt har utvecklats 

under året, men ett fortsatt arbete behövs för att möta elevers olikheter. Det är 

viktigt att reflektera över konsekvensen av anpassad studiegång för elever och hur 

verksamheten kan utvecklas för att möta olikheter så att alla elever ges möjlighet att 

nå kunskapskraven i alla ämnen. Analysen i kvalitetsuppföljningen visar ett behov 

av att följa upp elevernas resultat över tid och koppla pedagogernas behov av 

kompetensutveckling till en gemensam kompetensutvecklingsplan som stärker en 

ökad måluppfyllelse för varje elev. Detta kommer att ske under kommande läsår i 

enlighet med grundskolans övergripande kompetensutvecklingsplan. 

Mottagningsenheten har omorganiserats under året vilket har resulterat i att mer 

ansvar ligger på varje skolenhet i att organisera för stödet med hjälp av samordnare. 

Stödet av studiehandledare är en framgångsfaktor i arbetet med nyanlända elever 

för både elever och lärare. Studiehandledningen måste utvecklas och fördelas 

utifrån varje elevs behov. Ett nära samarbete mellan lärare och studiehandledare, 

som utgår från den enskilda elevens förutsättningar och behov, är positivt för 

elevernas möjlighet att tillgodose sig undervisningen och således lärandet. Det finns 

ett behov av att ytterligare utöka arbetet med studiehandledning. I nuläget saknas 

studiehandledare i vissa språk. 

Grundskolan har relativt hög andel behöriga lärare (84,2%) men lägre andel än 

föregående år (85,0%). Tidigare har svårigheten att rekrytera behöriga lärare i stor 

utsträckning gällt lärare behöriga i slöjd, musik, hem- och konsumentkunskap och 

vissa språkvalsämnen. Under läsåret har det blivit svårare att rekrytera behöriga 
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lärare i allt fler ämnen. Sektor utbildning har framtagna rutiner för hur 

betygssättning ska ske på skolorna i de fall behörig lärare i ämnet ej finns att tillgå.  

5.4.2.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Överlämningsrutinen fungerar tillfredsställande. 

 Lokal elevhälsoplan finns på samtliga enheter. 

 Gemensam kompetensutvecklingsplan för grundskolan är framtagen och 

kommer att implementeras under ht-2018. 

 

5.4.2.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Utveckla uppföljningen av elevers frånvaro utifrån frånvarotrappan 

 Synliggöra kunskapskrav/förväntningar, följa upp betyg och bedömning  

 

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  

Resultatet i kvalitetsuppföljningarna visar att måltidssituationen generellt på 
enheterna är bra. 86 % av eleverna i årskurs 2 äter sig mätta medan 62 % av eleverna 
i årskurs 5 som äter sig mätta. I årskurs 2 och 5 är resultatet något försämrat mot 
föregående år. I årskurs 8 har resultatet på samma fråga stigit från 38 % föregående 
år till 46 % i år. 

74 % av vårdnadshavarna årskurs 2, 5 och 8 anser sig vara nöjda med den mat som 
serveras deras barn. Föregående år var resultatet 71 %. I kvalitetsuppföljningarna 
läggs stort fokus på matsituationen och det beskrivs att ett arbete genomförts för att 
säkerställa nämndens mål, att alla elevers schemalagda pedagogiska måltid minst ska 
motsvara Livsmedelsverkets råd. Personal äter tillsammans med eleverna. Det saknas 
analys runt begreppet pedagogisk måltid samt om måltidsmiljön. Kommande läsår 
kommer kostens chefer att delta på 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: 

 Eleverna har schemalagd tid för att äta lunch enligt nämndens mål. 

 Personal äter tillsammans med eleverna. 

 

5.4.3.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Implementera fastställda regler och riktlinjer för den pedagogiska måltiden. 

 Begreppet pedagogisk måltid bör förtydligas på skolenheterna för att koppla 

till undervisningen. 
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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 15/16 16/17 17/18 

Åk 2 elev: Jag känner mig trygg i skolan 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

98 97 95 

Åk 2 vårdnadshavare: Mitt barn känner sig tryggt i 
skolan (Svar i %, Källa: egen enkät) 

94 96 97 

Åk 5 elev: Jag känner mig trygg i skolan 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

95 95 90 

Åk 5 vårdnadshavare: Mitt barn känner sig tryggt i 
skolan (Svar i %, Källa: egen enkät) 

94 95 89 

Åk 8 elev: Jag känner mig trygg i skolan 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

92 96 95 

Åk 8 vårdnadshavare: Mitt barn känner sig tryggt i 
skolan (Svar i %, Källa: egen enkät) 

95 96 95 

Antal ärenden diskriminering och kränkande behandling 145 194 241 

Antal anmälningar till socialtjänsten 6-20 år Ht-15 

48 st 
Vt-16 

34 st 

i.u. 17/18 
153 st 

(gällande 
100 barn) 
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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.  

Resultatet på elevenkäterna vad gäller påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” 

visar på ett bra resultat, även om det i vissa fall är något lägre än föregående år. 

Tidavads årskurs 2 och 5 visar på låga resultat. Där ett lägre resultat kan utläsas 

finns förklaringar beskrivna med nya gruppkonstellationer och omsättning av 

personal.  

Kvalitetsuppföljningarna visar att arbetet med Planen mot diskriminering och 

kränkande behandling är ett levande verktyg ute på skolenheterna. Dock behöver 

planen synliggöras och arbetas med mer kontinuerligt med personal, elever och 

vårdnadshavare. Rektorerna lyfter fram ett flertal exempel på pågående arbete i 

verksamheten för att förebygga och främja elevers trygghet och studiero. 

Framgångsfaktorer som beskrivs är bland annat trygghetsvandringar, styrda 

rastaktiviteter, fasta placeringar i klassrummen och i matsalen, vänskapsdagar, 

faddergrupper samt egna trygghetsenkäter som kontinuerlig avstämning av 

tryggheten på skolan. Analyserna visar genomgående att rektorerna lyfter fram 

vikten av att vuxnas närvaro vid raster och övriga gemensamma utrymmen.  

Skolenheterna har under föregående år fått en större medvetenhet om skyldigheten 

att anmäla kränkningar, vilket kan ses i årets kvalitetsuppföljningar. I flera av 

analyserna uppmärksammas elevers språkbruk som orsak till kränknings-
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anmälningarna. Rektorerna påpekar att arbetet behöver fortsätta så det finns en 

samsyn och rutin på skolenheterna kring när och hur en kränkningsanmälan ska 

skrivas. Flera skolenheter lyfter fram förväntningarna på den utökade Barn- och 

elevhälsan kommande läsår. Förväntningarna handlar om att elevhälsan som 

profession stöttar arbetet med att hitta gemensamma strukturer på skolenheterna 

kring konflikthantering, att ge pedagoger och elever verktyg för hantering av 

konflikter. 

Årskurs 7-9 har haft kontinuerliga utbildningar av elevskyddsombud under läsåret i 

syfte att de ska vara elevernas företrädare i arbetsmiljöarbetet och verka för en god 

arbetsmiljö vid skolenheten, detta med gott resultat. 

5.4.4.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Enheterna arbetar kontinuerligt med förebyggande och främjande 
aktiviteter för att öka trygghet och studiero.  

 Utbildning av elevskyddsombud. 
 

5.4.4.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden 

 Ökad samsyn och rutiner för när och hur kränkningsanmälningar ska 
skrivas. 

 Hitta gemensamma strukturer och verktyg för konflikthantering. 
  



Sida: 77 (132) 

 
 

 

5.4.5 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 15/16 16/17 17/18 

Åk 2 elev: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter (Svar i %, Källa: egen enkät) 

99 96 96 

Åk 2 vårdnadshavare: Lärarna tar hänsyn till elevernas 
åsikter (Svar i %, Källa: egen enkät) 

96 97 94 

Åk 5 elev: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter (Svar i %, Källa: egen enkät) 

91 89 86 

Åk 5 vårdnadshavare: Lärarna tar hänsyn till elevernas 
åsikter (Svar i %, Källa: egen enkät) 

85 90 90 

Åk 8 elev: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter (Svar i %, Källa: egen enkät) 

74 77 77 

Åk 8 vårdnadshavare: Lärarna tar hänsyn till elevernas 
åsikter (Svar i %, Källa: egen enkät) 

88 87 85 

 

Resultaten för årskurs 2, 5 och 8 visar på ett marginellt lägre resultat jämfört med 

tidigare år. Enligt enkäterna upplever vårdnadshavarna i högre utsträckning att 

eleverna har delaktighet och inflytande, än vad eleverna själva anser. 

Analysen visar att enheterna behöver synliggöra, uppmärksamma och medvetande-

göra när elevinflytande sker. Det framkommer också att begreppen behöver 

förtydligas både för elever och vårdnadshavare och att det är utifrån läroplanens 

ramar. Någon enhet påvisade 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- 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. 

5.4.5.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Samtliga skolenheter har kontinuerliga klass- och elevråd. 

 Enheterna arbetar fortlöpande vad beträffar delaktighet och inflytande. 
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5.4.5.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden:  

 Enheterna behöver synliggöra, uppmärksamma och medvetandegöra när 
elevinflytande sker för såväl elever som vårdnadshavare. 
 

5.4.6 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  

Tidigare läsår har det skett relativt stora förändringar med byten av rektorer på 

rektorstjänsterna. Inför läsåret 2017/2018 har nya rektorer för Grangärdets skola och 

Kvarnstenens skola tillträtt. I januari 2018 tillträdde ny rektor för Ullervads skola. 

Under läsåret har en förflyttning internt skett då dåvarande rektor på Prismaskolan 

utsetts till rektor för Tunaholmsskolan. En tillförordnad rektor för Prismaskolan 

tillsattes då tjänsten varit vakant. Inför läsåret 2018/2019 tillträder ny rektor för 

Prismaskolan och en intern förflyttning sker då rektor på Hasslerör och Lyrestads 

skolor tar över Högelidsskolan F-6. Tidigare förskolechef tillträder som rektor för 

Hasslerör och Lyrestads skolor.  

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 kring IT-frågor och fastighetsfrågor har utvecklats genom dialog 

och ett gemensamt fokus på uppdraget utifrån respektive verksamhet. Varje rektor 

har mandat och möjlighet att organisera så att ytterligare stödresurser finns till-

gängliga inom den egna verksamheten. Detta ger dock upphov till en avvägning i hur 

resurser ska prioriteras, antingen direkt till verksamheten eller indirekt till verk-

samheten i form av ett utökat administrativt stöd till rektor. 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. 
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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. Rektor behöver även ta 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) implementerats 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. Rektorerna har ordnat föräldramöten där mål och 
kunskapskrav har kommunicerats. 

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 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 genom 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 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 fokus på främjande av närvaro krävs och att 
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”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.. 

5.4.6.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande styrkor i rektorns 

ansvar.  

 Implementerad rutin för övergångar inom och mellan skolformer. 

 Goda relationer mellan skola och hem. 

 En gemensam kompetensutvecklingsplan för grundskolan är framtagen. 

5.4.6.3 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. 

 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 Förskoleklass 

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga 

utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov 

och intressen. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, 

uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och 

fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och 

progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt 

utbildning. Genom att utgå från elevernas erfarenheter, bland annat från förskolan, 

kan förskoleklassen möjliggöra en kontinuitet och progression i elevernas utveckling 

och lärande. Förskoleklassen är obligatorisk från 1 juli 2018. 

5.5.1 Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever” 

5.5.1.1 Resultat och analys  

Resultatet i kvalitetsuppföljningarna visar att det behövs ett fortsatt utvecklings-
arbete kring förskoleklassens uppdrag och genomförande. Generellt sett finns ett 
utvecklat arbete för att se och förstå alla barn/elever. I övergången mellan förskola 
och förskoleklass finns ett aktivt arbete utifrån framtagen rutin för övergångar inom 
och mellan skolformer. Mellan förskola och förskoleklass är rutinen implementerad 
och ett arbete är påbörjat med att utveckla ett arbetssätt som gagnar eleven. I 
resultatet beskrivs pedagogerna i förskoleklassen har goda kunskaper i hur de skapar 
en trygg grupp, ett tillåtande klimat och en positiv gruppdynamik. Utifrån analyserna 
framkommer behovet att tydliggöra lärmiljöernas betydelse för att möta varje elev i 
dess utveckling och lärande. 
 

5.5.1.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Ett utvecklat arbetssätt för att skapa en trygg verksamhet för eleverna 

5.5.1.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Utveckla arbetet med förskoleklassens lärmiljöer . 

5.5.2 Hög måluppfyllelse 

5.5.2.1 Resultat och analys  

Av kvalitetsuppföljningarna framgår att en del av förskoleklasserna bedriver en 

varierad verksamhet där eleverna får möta olika uttryckssätt för att stärka lusten till 
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lärande. Aktiviteterna är varierande och eleverna får uppleva olika uttryck av 

kunskaper genom till exempel estetiska uttryckssätt, rörelse och lek. Det 

framkommer i väldigt liten grad huruvida och hur förskoleklassen arbetar för att 

eleverna ska utveckla sin språkliga och matematiska förmåga, liksom lärmiljöns 

betydelse för lärandet. 

Det föreligger ett bra samarbete mellan förskoleklass och fritidshem, medan 

samarbete med skolan inte framträder annat än i någon enstaka kvalitets-

uppföljning. Det är viktigt att lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola 

samarbetar för att skapa progression i undervisningens innehåll i de olika 

skolformerna. Flera enheter beskriver förskoleklassens arbete som väl fungerande 

där eleverna får träna sig i att alla är på olika sätt och att var och en lär på sitt sätt.  

Som ansvarig för verksamheten är det viktigt att rektor synliggör och leder 

förskoleklassens verksamhet så att undervisningen sker utifrån läroplanens 

intentioner. 1 juli 2016 infördes ett nytt avsnitt i läroplanen direkt riktad till 

förskoleklassen. Avsnittet anger tydligt syfte och centralt innehåll för under-

visningen (språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, 

matematiska resonemang och uttrycksformer, natur, teknik och samhälle samt lekar, 

fysiska aktiviteter och utevistelse). Från och med hösten 2018 har Skolverket tagit 

fram ett kartläggningsmaterial som stöd för att kartlägga elevers kunskaper i 

matematiskt tänkande och språklig medvetenhet. Materialen ”Hitta språket” och 

”Hitta matematiken” blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019. 

Målet är att materialen stöder lärarna att tidigt identifiera elever som visar en 

indikation på att inte nå de kunskapskrav som ska uppnås i årskurs 1 och 3 i 

grundskolan. Utifrån detta behöver rektor bedriva ett aktivt arbete för att 

implementera materialet redan hösten 2018 så att materialet används på rätt sätt. 

5.5.2.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Samarbete mellan förskoleklass och fritidshem. 
 

5.5.2.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Rektor behöver synliggöra och leda förskoleklassens verksamhet samt 
säkerställa kvaliteten i förskoleklass utifrån läroplanen. 

 Utveckla arbetet med framtaget kartläggningsmaterial som blir obligatorisk 
från och med höstterminen 2019. 
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5.5.3 Den pedagogiska måltiden 

För resultat och analys se punkt 5.4.3.1. Den pedagogiska måltiden (Grundskola). 

5.5.4 Trygghet/studiero 

5.5.4.1 Resultat och analys 

Av kvalitetsuppföljningarna framkommer att elever i förskoleklass och deras 

vårdnadshavare upplever att eleverna trivs i skolan och känner sig trygga i 

verksamheten. Rektorer beskriver att förskoleklass och fritidshem har ett nära 

samarbete, medan samarbetet mellan förskoleklass och skola inte är framträdande. 

Förskoleklasserna bedriver ett aktivt arbete kring trygghet och relationsskapande 

vilket i stor utsträckning bidrar till upplevelsen av en trygg verksamhet. Även det 

tydliga inskolningsarbetet i förskoleklassen bidrar till upplevelsen av elevernas 

trygghet liksom det nära samarbetet med fritidshemmet. Det är ofta samma 

personal som arbetar i dessa verksamheter, vilket bidrar till tryggheten hos eleverna. 

Under året har det skett ett arbete med att förtydliga arbetsgången gällande anmälan 

av diskriminering och kränkande behandling. Det är viktigt att samtliga som arbetar 

i skolan känner till riktlinjen vid diskriminering och/eller kränkande behandling och 

har vetskap om hur de ska agera. En större medvetenhet om skyldigheten att 

anmäla kränkningar kan ses både hos rektorer och personal, dock finns behov av 

fortsatt och uppföljande arbete. 

Övergång mellan förskola och förskoleklass fungerar oftast väl för eleverna, vilket 

framkommer av kvalitetsuppföljningarna. Rutinen för övergångar mellan skol-

former fokuserar på arbetssätt och förhållningssätt som gagnar den enskilda eleven 

för att övergången ska bli så bra som möjligt. Det framkommer i kvalitetsupp-

följningarna att rutinen för övergångar ännu inte är inarbetad på alla enheter och 

det behövs fortsatt arbete för att form och innehåll i rutinen ska fungera med 

eleven i fokus. Detta kan öka tryggheten hos eleverna ytterligare men även bidra till 

utveckling av arbetssätt och arbetsformer i förskoleklass, skola och fritidshem. 

5.5.4.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Aktivt arbete för att skapa trygghet.  

 Tydlig struktur vid inskolning och undervisning. 
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5.5.4.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Fortsatt utveckla övergångar mellan skolformer. 

 Samarbete mellan förskola, förskoleklass och skola. 
 

5.5.5 Inflytande/delaktighet 

5.5.5.1 Resultat och analys  

I kvalitetsuppföljningarna framkommer differentierade beskrivningar och analyser i 

arbetet gällande inflytande och delaktighet i förskoleklass. Några av kvalitets-

uppföljningarna ger en god uppfattning om förskoleklassens arbete med 

beskrivningar av ett pågående arbete med att utveckla elevers ansvar och inflytande 

till ett reellt inflytande. Det finns dock verksamheter med mer vaga beskrivningar 

av arbetet där rektor behöver ta ett större ansvar för förskoleklassens verksamhet. 

De flesta rektorer beskriver att elever har inflytande genom egna val av aktiviteter 

och via dialogen mellan elev och pedagog. Inflytande genom klassråd och att 

förskoleklassen deltar på skolans elevråd lyfts också som framgångsfaktorer. Det 

framkommer att elever är delaktiga i planering av arbetsområden i verksamheten. 

Det är viktigt att lyssna in elevernas röst samt att elevernas inflytande från ett 

formellt inflytande till reellt inflytande är ett påbörjat utvecklingsområde på vissa 

enheter. Lärares reflektioner vid mottagande av elever från förskolan är att eleverna 

är vana att ha inflytande och vara delaktiga på ett annat sätt i förskolan. Där ses 

utmaningen att utveckla arbetssättet i barnens utveckling i förskoleklass för att 

fortsätta progressionen och öka elevernas reella inflytande i förskoleklassen. 

5.5.5.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Eleverna är delaktiga i planeringen av arbetsområden i verksamheten 

 

5.5.5.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden. 

 Öka det reella inflytandet till att omfatta undervisningens innehåll, 

arbetsformer och arbetssätt 

5.5.6 Rektorns ansvar 

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

Fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan i att genomföra och 

uppfylla läroplanens mål. När lärarna i fritidshemmet har en förtroendefull 

samverkan med förskoleklassen och skolan, och har kännedom om läroplanens alla 

delar, kan det bidra till att eleverna får en kontinuitet i undervisningen. Fritids-

hemmet 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.  

5.6.1 Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever” 

5.6.1.1 Resultat och analys  

I kvalitetsuppföljningarna av fritidshemmen framkommer att varje fritidshem har ett 

engagemang och vilja att se och förstå alla barn. Intuitionen är att arbeta utifrån ett 

inkluderande arbetssätt som gör att alla barn/elever får möjlighet att utvecklas i det 

sociala samspelet. Hjälp kan tas av elevhälsoteamens professioner för att få hand-

ledning i att möta eleverna på ett sätt som möjliggör deltagande i verksamheten. 

Någon enhet har även tagit extern hjälp av en pedagogista och socialpedagog för att 

få till pedagogiska lärmiljöer för att möta alla barn/elevers behov och för att lär-

miljön ska stötta den pedagogiska tanken i verksamheten. Det finns ett övergripande 

behov av kompetensutveckling gällande barn/elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF), för att kunna organisera och strukturera upp 

aktiviteter för att möta barn/elever med dessa funktionsnedsättningar. Ett utvecklat 

arbetssätt ökar tryggheten för hela gruppen.  

5.6.1.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Ett pågående arbete att utveckla arbetssätt för att se och förstå alla 

barn/elever. 

5.6.1.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Utveckla pedagogiska lärmiljöer. 

 Kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF). 
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5.6.2 Hög måluppfyllelse 

5.6.2.1 Resultat och analys  

Utifrån den analys som rektorer gjort av fritidshemmets verksamhet framkommer det 

att fritidshemmen arbetar utifrån styrdokumenten i de aktiviteter som utförs. Dock 

saknas det genomgående tydliga kopplingar till styrdokumenten i aktiviteternas 

planeringar. För att kunna utvärdera verksamheten behöver det finnas utvärderings-

bara mål som -vad, -hur och -varför en aktivitet genomförs.  

Analysen visar att enheterna ligger på väldigt olika nivå i arbetet med kvalitets-

verktyget. Vissa enheter har ett fungerande kvalitetsverktyg, medan andra har det 

som ett utvecklingsområde. Dock behöver arbetet genomgående kopplas till 

läroplanen i högre grad.  

Fritidspedagoger träffas regelbundet i nätverksträffar, vilket har en viktig betydelse 

både för det kollegiala lärandet och för att utveckla fritidshemmens verksamhet. 

Träffarna är en viktig kompetensutveckling och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte 

och det är därför av vikt att träffarna fortgår, inte minst för att implementera 

läroplanens nya kapitel gällande fritidshemmen. 

Nyckeltal Fritidshem/Lärande och kunskaper 15/16 16/17 17/18 

Elevgrupp (antal elever per avdelning), kommunal 
regi (Källa: Skolverket, jämförelsetal) 

45,4 42,4 56,0 

 

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. 

Beläggning fritidshem per 2017-09-26       

Enhet Avdelning Antal/avd Antal/enhet Årsarb. 

        Ht-17 

Grangärdet Bofinken 43     

Grangärdet Tranan 47 90 4,91 

Hasslerör Hasslerör/fritidshem 37   1,93 

Högelid Bojen 73     

Högelid Bryggan 63     

Högelid Fyren 59     

Högelid Hagen/träningsskola 4     

Högelid Piren 27 226 9,18 

Kvarnstenen Täppan 73   3,05 

Lyrestad Lyrestads fritidshem 43   1,8 

Prisma Prisma fritidshem F-1 81     

Prisma Prisma fritidshem 2-6 91 172 7 
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Sjötorp Sjötorps fritidshem 21   0,88 

Tidavad Svanen 55   3,35 

Ullervad Bävern 52     

Ullervad Röda villan 51 103 5,73 

Unica Dungen F-1 65     

Unica Vulkan 2-6 122 187 9,27 

Totalt   1007 1007 47,1 

 

5.6.2.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Fritidshemmen arbetar utifrån styrdokumenten. 

 Nätverksträffarna bidrar till kompetensutveckling och samsyn. 

 

5.6.2.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Utveckla arbetet med pedagogiska planeringar där syfte och mål synliggörs. 

 Synliggöra läroplanen i kvalitetsverktyget. 

 

5.6.3 Den pedagogiska måltiden 

5.6.3.1 Resultat och analys  

Resultaten i enkäterna för fritidshemmen under frågan ”Jag är nöjd med den mat 
som serveras mitt barn” svarar 90 % av vårdnadshavarna att de är nöjda. Lägst 
resultat har Prismaskolans fritidshem med 84 % medan Lyrestads, Sjötorps och 
Tidavads fritidshem har 100 %. Hasslerörs skola har gått från 100 % förra läsåret till 
87 % detta läsår men orsaken är otydlig i analysen. Analysen visar att pedagogerna är 
delaktiga i den pedagogiska måltiden. Eleverna beskrivs delaktiga i arbetet med att 
förbereda mellanmålet på fritidshemmet. Dock belyser många enheter att det inte är 
matro och att en del elever inte trivs i miljön vilket blir ett tydligt utvecklingsområde. 
Analysen visar att förståelsen hos pedagogerna om begreppet pedagogisk måltid inte 
är förankrat och att de beslutade riktlinjerna inte är implementerade fullt ut i verk-
samheten. Beskrivning av kostrådets betydelse saknas i kvalitetsuppföljningarna för 
fritidshemmen. Tolkningen är att fritidshemmets saknar delaktighet i enheternas 
kostråd.  
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5.6.3.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Pedagogerna är delaktiga i den pedagogiska måltiden 

 Elevernas delaktighet i verksamheten vid förberedelse av 

mellanmålet. 

 

5.6.3.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Förtydliga begreppet pedagogisk måltid i undervisningen. 

 Se över måltidsmiljön organisatoriskt. 

 Utveckla kostråd där fritidshemmet är representerat. 

 

5.6.4 Trygghet/studiero 

5.6.4.1 Resultat och analys  

Nyckeltal Fritidshem/Trygghet och studiero 15/16 16/17 17/18 

Mitt barn känner sig tryggt i fritidshemmet 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

99 99 95 

 2015 2016 2017 

Inskrivna barn/årsarbetare kommunala fritidshem, antal 
(Källa: Kolada)  

22,1 21,7 23,9 

Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn 
(Källa: Kolada) 

38 100 39 600 40 200 

 

Enkätresultaten visar att vårdnadshavares upplevelse av elevernas trygghet i 

fritidshemmet är på en fortsatt hög nivå, även om siffrorna visar något lägre resultat 

än föregående år. En möjlig förklaring kan vara att fyra skolor har blivit två. 

Rektorernas analys visar att det har varit en process under året för Prisma och 

Unicaskolan att få nya arbetslag och barngrupper att bli sammansvetsade. Detta gäller 

också arbetet med att skapa förtroendefulla relationer med vårdnadshavare då 

personal och vårdnadshavare är nya för varandra. 

Rektorernas analys visar att fritidshemmens värdegrundsarbete i att skapa goda 

relationer, med hjälp av gruppstärkande aktiviteter, är en genomgående styrka i alla 

fritidshem. På flera enheter arbetar fritidspersonal som trivselledare, med ansvar för 

rastaktiviteter, för att skapa trygghet på raster vilket har visat på bra resultat. 

Kommunikation med vårdnadshavare vid hämtning och lämning fungerar bra och 

skapar förutsättningar för trygghet i verksamheten. Dock visar flera av rektorernas 
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kvalitetsuppföljningar att ett utvecklingsområde, vad beträffar arbetet med tryggheten 

hos vårdnadshavare, är information om vad som händer i verksamheten. Analysen 

visar att fritidshemmen i mindre utsträckning använder lärplattformen (Infomentor) 

som informationskanal till vårdnadshavare.  

Genomgående bland enheterna beskrivs vikten av att planera och organisera för att 

skapa en flexibilitet mellan mindre och större sammanhang för barnen. För att se och 

förstå alla barn behövs kunskap om hur arbetet kan utvecklas. 

5.6.4.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Aktivt värdegrundsarbete för att skapa goda relationer och trygghet i 
verksamheten.  

 Trivselledarna skapar trygghet på rasterna. 
 

5.6.4.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Genom Infomentor informera vårdnadshavare om vad som händer i 

verksamheten. 

 Arbetssätt och arbetsformer för att möta elevers olikheter. 

 

5.6.5 Inflytande/delaktighet 

5.6.5.1 Resultat och analys  

Nyckeltal Fritidshem/Inflytande och delaktighet 15/16 16/17 17/18 

Personalen i fritidshemmet tar hänsyn till barnens åsikter. 
(Svar i %, Källa: egen enkät) 

96 97 92 

 

Enkätresultaten visar att måluppfyllelsen gällande vårdnadshavares upplevelse av 

barns inflytande/delaktighet på fritidshemmet är lägre 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 tydliggörs i tillräcklig utsträckning till varken barn eller vårdnads-

havare. Genom föräldramöten och Infomentor behöver betydelsen av begreppen 

inflytande och delaktighet tydliggöras för vårdnadshavare.  
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5.6.5.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Pedagogerna tar tillvara på elevernas nyfikenhet och intressen och erbjuder 

aktiviteter utifrån dessa. 

5.6.5.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Tydliggöra begreppen inflytande och delaktighet för både vårdnadshavare 

och barn.  

 

5.6.6 Rektorns ansvar 

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

5.7.1 Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever” 

5.7.1.1 Resultat och analys  

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. 
 

5.7.1.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Hög kompetens bland personalen att bedriva ett inkluderande arbetssätt. 

5.7.1.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Att utveckla ett samarbete med grundskolan. 

5.7.2 Hög måluppfyllelse 

5.7.2.1 Resultat och analys  

Nyckeltal Grundsärskola/Lärande och kunskaper 15/16 16/17 17/18 

Andel (%) elever med godkända betyg i alla ämnen, årskurs 6 100 0 1 

Andel (%) elever med godkända betyg i alla ämnen, årskurs 9 100 100 5 

Andel (%) elever med frånvaro över 10 procent, 
grundsärskola 

12,5 12,5 1 

Mottagande i särskola, antal inskrivna elever 15 24 21 

Mottagande i särskola, antal beslut mottagna elever (varav) 4 5 3 

 
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 2017/2018 avslutade grundsärskolan har nått 
kunskapskraven för grundsärskolan.  

Elevens vårdnadshavare eller eleven begär om de vill ha betyg. Eleven får ett intyg 
om avslutad skolgång. 
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Grundsärskolan har ett fortsatt utvecklingsarbete med inriktning på kunskaps-
uppdraget utifrån läroplanen. Lärsamtal med fokus på lärprocesser i det systematiska 
kvalitetsarbetet med strukturer för kunskapsuppföljning i fokus. Arbetet i 
grundsärskolan sker såväl i gemensamma grupper som individuellt utifrån elevens 
behov.  

I den trygga miljön grundsärskolan erbjuder, tar eleverna till sig kunskaper i hög 
utsträckning. Eleverna känner igen arbetssättet i de olika verksamheterna. De vet hur 
de lär sig och när de lär sig. Det är tydliga igenkänningsstunder under dagen 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 året har kompetensutveckling 
skett med att använda digitala verktyg i undervisning, vilket är en framgångsfaktor i 
undervisningssituationen för eleverna. 

Pedagogerna har ett fortsatt arbete kring lärprocessens delar (planering, genom-

förande och uppföljning), vilket ses som en framgångsfaktor i arbetet för att 

utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten. Det framkommer att eleverna i 

grundsärskolan i olika utsträckning känner till eller kan ge exempel på vad de tränar 

i skolan. Det finns behov av att arbeta vidare med elevernas reflektion kring det 

egna lärandet.  

Grundsärskolan behöver utveckla steg till i att introducera och ge förståelse för 
bedömning och betyg. Fokus bör ligga på att bedömning och betyg är en naturlig del 
i skolvardagen och vi kommer att dela ut bedömning och betyg i samma utsträckning 
som grundskolan om inte annat önskas. Träffar för sambedömning planeras för 
pedagogerna. Skolformen ska eftersträva ”normalitet” och integrering i övriga 
skolan. 

För elever som läser med inriktning träningsskola sker undervisningen i ämnes-
områden. Det framkommer att verksamheten utökat samarbetet med grundsärskolan 
för enskilda elever i syfte att utveckla lärandet. Gemensamma gruppaktiviteter har 
varit uppskattade inslag i samarbetet. 

5.7.2.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Struktur för kunskapsuppföljning. 

 Lärsamtal kring lärprocessens delar. 

 

5.7.2.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Utveckla arbetet med betyg och bedömning tillsammans med eleverna. 
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5.7.3 Den pedagogiska måltiden 

Se under pedagogiska måltiden 5.4.3. grundskola. 

5.7.4 Trygghet/studiero  

5.7.4.1 Resultat och analys  

Nyckeltal Grundsärskola/Trygghet och studiero 15/16 16/17 17/18 

Antal ärenden diskriminering och kränkande behandling 0 0 0 

Antal anmälningar till socialtjänsten 1 2 1 

 

Grundsärskolans pedagoger lägger stor vikt vid att skapa arbetsformer med tydlig 

struktur och förutsägbarhet. Av kvalitetsuppföljningen framkommer att verksam-

heten lagt stor vikt vid att skapa trygghet och en gemensam värdegrund. Samarbete 

med vårdnadshavare har varit en viktig del i arbetet liksom gemensamma arbetslags-

möten för att utveckla arbetet. Både elever och vårdnadshavare beskriver att de 

upplever trygghet i verksamheten i de utvecklingssamtal som genomförts. 

Grundsärskolan har arbetat med välkomstsamtal med vårdnadshavare, trygghets-

vandringar, 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.  

5.7.4.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Vuxnas närvaro har skapat trygghet bland eleverna. 

 Arbetsformer med tydlig struktur och förutsägbarhet.  

 

5.7.4.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Säkerställa att träningsskolans elever känner sig trygga. 
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5.7.5 Inflytande/delaktighet 

5.7.5.1 Resultat och analys 

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. 

Träningsskolan har under läsåret arbetat med utveckla arbetssätt kring 
kommunikation för att öka elevernas delaktighet vad gäller möjligheten att uttrycka 
egna val.  

5.7.5.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Elevers och vårdnadshavares upplevelse av elevens inflytande. 

5.7.5.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Öka det reella inflytandet till att omfatta undervisningens innehåll, 

arbetsformer och arbetssätt. 

5.7.6 Rektorns ansvar 

5.7.6.1 Resultat och analys  

Rektor har ett tydligt pedagogiskt ledarskap och leder verksamheten. Under läsåret 

har ett systematiskt kvalitetsarbete påbörjats, men arbetet behöver fördjupas under 

kommande läsår. Arbetet med att tydliggöra kunskapsuppdraget inom verksam-

heten är påbörjat men ett fortsatt arbete krävs för att arbetssätt ska utvecklas och 

implementeras i verksamheten.  

Grundsärskolan har samarbetat med arbetslivet utanför skolan och under året har 

eleverna haft möjlighet till praktik utanför skolan. Studie- och yrkesvägledar-

funktionen 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. 
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Det kollegiala lärande, i form av lärsamtal, gagnar utveckling av verksamheten. Det 

kan dock finnas anledning att hitta varierade former för samtalen så att olika 

verksamheter utmanas i sitt lärande. 

5.7.6.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande styrkor i rektorns 

ansvar. 

 Rektor är pedagogisk ledare för verksamheten. 

 

5.7.6.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande utvecklingsområden i 

rektorns ansvar. 

 Studie- och yrkesvägledarfunktionen i grundsärskolan. 
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5.8 Gymnasieskola 

Vadsbogymnasiet erbjuder 11 nationella program, tre program vid gymnasiesär-

skolan samt introduktionsprogram. Sammanlagt har 786 elever studerat vid 

Vadsbogymnasiet läsåret 2017/18. Verksamheten leds av en skolledning bestående 

av rektor, tre programrektorer och en ekonomiintendent. Till skolledningen hör 

även biträdande rektor för vuxenutbildningen. 

Prioriterade arbetsområden är sedan flera år ämnesövergripande arbete, använd-

andet av IT som verktyg i undervisningen samt arbete med att göra anpassningar i 

undervisningen för ökad inkludering. I början av läsåret beslutades även att arbete 

för ökad läsförståelse och betoning av matematik inom alla ämnen skulle 

prioriteras. Samtliga lärare har under året genomgått läslyftet och lärarna i svenska 

kommer att fortsätta ytterligare ett läsår. 

Vadsbogymnasiet har under läsåret fortsatt genomgått renoveringsarbete och 

upprustning sker av både möblemang, utrustning och maskiner. Skolan 

moderniseras och miljöerna anpassas för att bättre möta de behov som finns inom 

verksamheten. 

5.8.1 Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever” 

5.8.1.1 Resultat och analys  

Det framkommer i programmens kvalitetsverktyg att flera program på ett tydligare 
sätt diskuterar hur arbetet ska läggas upp för att kunna inkludera alla elever. Det finns 
även en ökad diskussion i arbetslagen kring anpassningar för elever med behov av 
olika typer av stöd och anpassningar. 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 anpas-
sningar. Undervisning anpassas i hög grad efter den aktuella elevgruppens 
förutsättningar, vilket lektionsobservationer ger stöd för. 
 
Gymnasiesärskolan samarbetar med Introduktionsprogrammet och Barn- och fritids-
programmet bland annat genom ett gemensamt julpyssel där gymnasie-särskolans 
elever lär/instruerar eleverna på de andra programmen hur man gör trärenar. 
Ytterligare ett exempel är när gymnasiesärskolans elever tillsammans med elever på 
Barn- och fritidsprogrammet skriver ansökningar för en gemensam resa till Ösjönäs. 
Samarbetet har visat sig stärka elevernas självkänsla på de båda programmen. Intro-
duktionsprogrammets omarbetade struktur med ett inkluderande tankesätt för att 
finna lösningar för eleverna har varit ytterligare ett gott exempel. En av förstelärarna 
på Vadsbogymnasiet har i sitt uppdrag utvecklat en ny struktur gällande grupp-
indelning, undervisning och bedömning av SVA för elever på språkintroduktionen. 
Detta ger en tydlig struktur och en röd tråd i undervisningen inom svenska som 
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andraspråk, vilket har höjt kvaliteten på undervisningen och ökat andraspråks-
elevernas måluppfyllelse.  
 

Antal åtgärdsprogram har minskat från 15 till 9 och detta beror delvis på att skolan 

snabbare upptäcker och anpassar utifrån elevernas behov av anpassningar, extra 

anpassningar och särskilt stöd. Goda rutiner och samarbete med elevhälsan, täta 

uppföljningar och utvärderingar påverkar också arbetet positivt. Elevhälsan, och då 

främst specialpedagogerna, har handlett både skolledare och 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. Denna form av kompetensutveckling bör 

utvecklas vidare för att möta elever med särskilda behov, påvisa enkla anpassningar 

och ge verktyg för stöd i undervisningen. Exempel på anpassningar och extra 

anpassningar har tagits fram som stöd i pedagogernas arbete. Tidigare omstru-

kturering och kommande förstärkningen av EHT-teamen kommer att gynna arbetet 

med inkluderande arbetssätt och kollegialt lärande ytterligare.  

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. 
 

5.8.1.2 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. 

 

5.8.1.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 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. 
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 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. 

 

5.8.2 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 högskole-

förberedande 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. 

5.8.2.1 Resultat och analys  

Nyckeltal gymnasieskola/Lärande och kunskaper 15/16 16/17 17/18 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 
mer (Elev åk 2, Svar i %, Källa: egen enkät) 

54 44 56 

Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag 
behöver det (Elev åk 2, Svar i %, Källa: egen enkät) 

89 91 92 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika 
ämnena (Elev åk 2, Svar i %, Källa: egen enkät) 

81 77 78 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla 
ämnen (Elev åk 2, Svar i %, Källa: egen enkät) 

96 93 93 

Antal åtgärdsprogram 11 15 9 

Antal elever med frånvaro över 10 procent 453 
(IM 147) 

460 
(IM 145) 

489 
(IM 127) 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal 
gymnasieskola (fr.o.m. 2015 inkluderas även 
kommunalförbundets skolor i kommunen), andel % 

70,9 76,1 81,7 
 

 2016 2017 2018 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
högskoleförberedande program kommunala skolor  

14,7 14,9 * 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
yrkesförberedande program kommunala skolor  

13,5 13,1 * 

* resultatet lämnas av SCB i slutet av kalenderåret 2018 

Svarsfrekvensen på elevenkäten har minskat marginellt från 92 till 91 % för läsåret 

2017/2018. Den höga svarsfrekvensen ger en större grund och säkerhet kring 

elevernas åsikter. Att så många besvarat enkäten kan bero på att eleverna känner att 

skolan arbetar med det som framkommer i enkäten för att förbättra och utveckla 

elevernas skolgång. 
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På frågan ”Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena” 

svarar 78 % av eleverna att de vet detta, en marginell förbättring från föregående 

läsår. Vid bygg- och anläggningsprogrammet, är det 100 % av eleverna som upplever 

detta.  

Samtidigt som eleverna uppger ett lågt resultat kring vetskapen om vilka kunskaps-

krav som ska uppnås, svarar 93 % att ”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå 

kunskapskraven i alla ämnen”. Tillsammans med enkätresultatet på 56 % gällande 

frågeställningen ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer” visar 

eleverna i åk 2 att skolan behöver göra en kraftsamling kring att tydliggöra kunskaps-

mål och kunskapskrav, men också att kontinuerligt diskutera med eleverna inne-

börden av desamma så att det blir konkret vad som i förväntas av eleverna.  

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 2017/2018 har arbetet med närvaro prioriterats, men den höga andelen 

frånvaro fortsätter att öka, en slags kultur som även gäller nationellt vid gymnasie-

skolor. Den angivna frånvaron över 10 % inbegriper även giltig frånvaro såsom 

ledighet och sjukfrånvaro, men sammantaget är det fortsatt för hög andel frånvaro. 

Den lokala elevhälsoplan som antogs vid Vadsbogymnasiet i januari 2017 håller 

fortfarande på att implementeras och i den finns även rutiner för arbetet vid 

frånvaro. En viktig del i rutinerna är att meddela programrektor och elevhälsoteamet 

vid hög frånvaro även om frånvaron registrerats som giltig. Ett aktivt samarbete med 

vårdnadshavare krävs för att komma åt den höga frånvaron.  

Genomsnittlig betygspoäng hos 
avgångselever 

 
15/16 

 
16/17 17/18 

Nationella program 14,1 14,0 13,9* 

Yrkesprogram    

Barn- och fritidsprogrammet 12,5 13,1 12,0* 

Bygg- och anläggningsprogrammet 13,4 12,1 12,4* 

El- och energiprogrammet 14,0 … 12,7* 

Industritekniska programmet 14,3 … 12,9* 

Riksrekryterande utbildningar 13,3 … 11,7* 

Vård- och omsorgsprogrammet 13,4 13,2 14,0* 

Högskoleförberedande program    

Ekonomiprogrammet 13,8 14,5 14,6* 

Estetiska programmet .. … 15,3* 

Naturvetenskapsprogrammet 15,4 14,8 15,3* 

Samhällsvetenskapsprogrammet 14,8 14,4 15,0* 

Teknikprogrammet 14,9 14,4 16,0* 

* siffrorna för 2018 är lokalt framtagna 
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Den genomsnittliga betygspoängen för elever som slutförde nationella program 

med examen eller studiebevis om minst 2500 var vårterminen 2018 på Vadsbo-

gymnasiet 13,9. Siffran för riket 2018 är ännu inte framtagen av SCB.  

Enligt de lokalt framräknade betygsresultaten för 2018, har alla redovisade program 

förutom Barn- och fritidsprogrammet höjt sina genomsnittliga betygspoäng jämfört 

med föregående läsår trots en generell ökning av frånvaro. När det gäller El- och 

energiprogrammet, Industritekniska programmet, Riksrekryterande utbildning 

Marinteknik och Estetiska programmet så finns inga jämförelsetal från läsåret 

2016/17 på grund av att det är för få elever betygsatta i dessa program. 

Vadsbogymnasiet har sedan Skolinspektionen 2013 gett ett uppdrag till alla lärare 

att utveckla och arbeta med ämnesövergripande arbete. Genom att samarbeta över 

ämnesgränserna blir det lättare att skapa förståelse för hur allt hänger samman 

vilket ofta också ökar motivationen bland eleverna. 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 mål 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. 

I de flesta fall sker det ämnesövergripande arbetet enbart mellan gymnasie-

gemensamma ämnen. Behov finns att utveckla ämnesövergripande arbete mellan 

karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen för att tydliggöra till exempel 

matematikens betydelse och hur ökad läsförståelse kan ge högre måluppfyllelse. Ett 

lyckat exempel på detta finns bland annat på Industritekniska programmet där en 

förstelärare arbetat med infärgning av karaktärsämnen i gymnasiegemensamma 

ämnen, vilket vi sett har ökat elevernas motivation i berörda ämnen. 

När det gäller användandet av IKT i undervisningen finns behov av kompetens-

utveckling både för skolledare och för pedagoger. Under vårterminen 2018 utsågs 

förstelärare att bedriva skolutveckling inom detta område de kommande två läsåren.  

Under läsåret 2017/2018 har det lyckade arbetet med samrättning och sambedöm-

ning av nationella prov inom svenska och engelska fortsatt. Upplevelsen från lärare 

är att det inte tar mer tid utan snarare sparar tid då arbetet fördelas så att det blir 

mer effektivt. De provsvar som är tveksamma läggs åt sidan och en gemensam 

bedömning görs av arbetslaget. Samarbetet leder till en högre rättssäkerhet för 

eleverna samtidigt som det internt leder till en kompetenshöjning vid diskus-

sionerna kring bedömningen av de olika uppgifterna. 
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5.8.2.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Samarbete med elevhälsan i observationer och handledning i 

undervisningssituationen. 

 Samarbete mellan ämneslag så att kunskapsuppföljningen för eleven blir 

tydligare, ämnesövergripande arbete. 

 Samrättning av nationella prov stärker kollegiet i betyg och bedömning 

samt ger högre rättssäkerhet och likvärdighet. 

 

5.8.2.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 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. Ett led i detta är att prova på digitala 

läromedel. 

 

5.8.3 Trygghet/studiero 

5.8.3.1 Resultat och analys  

Nyckeltal gymnasieskola/Trygghet och studiero 15/16 16/17 17/18 

Jag känner mig trygg i skolan  
(Elev åk 2, Svar i %, Källa: egen enkät) 

98 96 96 

Antal ärenden diskriminering och kränkande behandling 15 6 1 

Antal anmälningar till socialtjänsten 12 4 22 

 

Svarsfrekvensen på elevenkäten är för 2017/2018 är 91 % vilket är likvärdigt med 

föregående läsår och fortsatt hög. Verksamheten har under läsåret arbetat aktivt 

med de resultat som presenterades föregående år vilket har resulterat i en hög svars-

frekvens från eleverna då elevernas svar har visat sig ha betydelse för verksamheten. 

En högre svarsfrekvens ger en större grund och säkerhet kring elevernas åsikter. 

På frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” har eleverna på hela sju program uppgett 

att de gör det till 100 %. Negativt sticker det Estetiska programmet ut där endast 70 

% av eleverna känner sig trygga. Programmets analys av siffran är att eleverna 

känner sig utanför på skolan och att de utsätts för fördomar. En anmälan till Barn- 



Sida: 102 (132) 

 
 

 

och elevombudsman har gjorts av elev från programmet, vilket också kan påverka 

det negativa resultatet. 

Flera elever på skolan har uttryckt att elevcafeterian är en otrygg plats och att oron 

vid Vadsbogymnasiet runt årsskiftet 2017/2018 skapat viss otrygghetskänsla och 

verksamheten är i behov att fortbildning i trygghet och studiero. Påpekas bör att 

elevenkäten genomfördes innan dessa händelser. 

Lärare vid programmen har överfört målen i plan mot diskriminering och kränk-

ande behandling i kvalitetsarbetet och har även tydliggjort för elever hur resultaten 

sett ut tidigare. Programmens lärare har målmedvetet arbetat med relationsskapande 

och visar tydligt sitt engagemang kring elevernas mående. Ett av målen i plan mot 

diskriminering och kränkande behandling är ett förebyggande och främjande arbete 

för att skapa trygghet i årskurs 1 genom att genomföra introduktionsdagar i 

inledningen av terminen.  

Implementeringen av elevhälsoplanen fortgår. Elevhälsoteamet och program-

rektorer har funnits med vid implementeringen för att vägleda medarbetare till att 

följa beslutad ärendegång när det gäller elever i behov av stöd eller för att främja 

elevers närvaro.  

Vadsbos Änglar är en elevförening som arbetar för att främja trivsel och goda 

relationer. Elevföreningen föreslår aktiviteter och temadagar inom ramen för god 

arbetsmiljö och trivsel. Elevrepresentanter till Vadsbos Änglar utses vid klassråd. 

Elevhälsan deltar i det främjande trygghetsarbetet vid skolan genom att bland annat 

stödja Vadsbos Änglar. Det finns ett behov av ökat samarbete mellan Vadsbos 

Änglar och övriga verksamheter inom skolan..  

5.8.3.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Programmen har använt avsatt tid för introduktionsdagar och 

programgemensamma aktiviteter. 

 Programmen har lyft in målen från plan mot diskriminering och kränkande 

behandling i kvalitetsarbetet. 

  

5.8.3.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Fortsatt arbete med att implementera och använda den lokala 

elevhälsoplanen och finna samsyn kring det elevstödjande arbetet. 

 Ökat samarbete med elevrepresentanterna i Vadsbos Änglar för fler idéer 

och delaktighet i arbetet med ökad trivsel och förbättrad arbetsmiljö samt 
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stärka de olika elevrådens engagemang och möjlighet att påverka elevernas 

skolgång i ännu högre grad. 

 Fortbildning för personal i trygghet och studiero/ hot och våld då det har 

varit ett önskemål från personalen utifrån händelser under läsåret. 

 

5.8.4 Inflytande/delaktighet 

5.8.4.1 Resultat och analys  

Nyckeltal gymnasieskola/Inflytande och 
delaktighet 

15/16 16/17 17/18 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 
(Elev åk 2, Svar i %, Källa: egen enkät) 

84 79 79 

 

Samtliga program har behov av att vidare diskutera elevinflytande och delaktighet 

gällande undervisningen då endast 79 % av eleverna känner att lärarna tar hänsyn till 

deras åsikter. På fem av programmen upplever ändå eleverna till 100 % 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 så 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.  

Elevråd och matråd har funnits på skolan under läsåret. Eftersom det varit svårt att 

få intresserade elever att engagera sig i elevrådet har varje program fått utse 

representant till elevrådet från respektive programråd (programråd hålls på samtliga 

program). Dock upplever inte eleverna att frågeställningarna som tas upp är 

tillräckligt engagerande och det upplevs svårt att se resultat av det som diskuterats. 

Det krävs ett fortsatt arbete med att tydliggöra kopplingen mellan klassrådens arbete, 

programrådens inflytande och därefter elevrådets betydelse. Genom återkommande 

klassråd, programråd och elevråd börjar eleverna se betydelsen av att åsikter lyfts och 

ger resultat. Mentorernas deltagande vid klassråden har betydelse för hur strukturen 

upprätthålls. 

5.8.4.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Elevernas åsikter och inflytande tas tillvara genom klassråd, programråd och 

elevråd. 
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5.8.4.3 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. 

 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. 

 

5.8.5 Rektorns ansvar 

5.8.5.1 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. Sam-

arbetet mellan studie- och yrkesvägledare inom grundsärskolan och på gymnasie-

skolan 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 gymnasie-

skolan två studie- och yrkesvägledare som hjälper och stöttar eleverna med informa-

tion för kommande studier och yrkesval. 

Rektor och programrektorer arbetar med att följa upp lärares arbete genom verksam-
hetsbesök och pedagogiska samtal i samband med programlagsarbete och med-
arbetarsamtal. Varje lärare och pedagog har i sitt uppdrag till uppgift att individ-
ualisera 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. 
Rektor och programrektorer leder elevhälsoteamets arbete i mindre team med fokus 
inom respektive rektorsområde. Det finns ett behov av att fortsätta tydliggöra 
elevhälsoarbetet för alla medarbetare och för elever och av att implementera 
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gemensamma rutiner gällande närvaro samt lokal elevhälsoplan för att utveckla 
arbetet med att främja närvaro samt stödja elever i undervisningen.  

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 startats upp men 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. 
Biblioteket har blivit en studieplats för många elever och studerande. 
 
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 startar lärlingsutbildning vid 
Vård- och omsorgsprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet. Vidare 
startar 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. 
Vadsbogymnasiet är också certifierad som skola för hållbar utveckling vilket 
förutsätter globala och internationella kontakter. Inför kommande läsår kommer 
gymnasiet 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 med möjlighet att delta i ett Raoul 
Wallenbergprojekt kring mänskliga rättigheter. 
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5.8.5.2 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 för gymnasial lärlingsutbildning och utbildning till 

gymnasieingenjör. 

 Certifierade inom Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege. 

 Tillgång till två studie- och yrkesvägledare. 

 Väl utrustat bibliotek med utbildad bibliotekarie.  

 

5.8.5.3 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 att starta gymnasial 

lärlingsutbildning och utbildning till gymnasieingenjör. 

 Utöka och utveckla det internationella arbetet och det globala 

engagemanget. 

  



Sida: 107 (132) 

 
 

 

5.9 Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för vuxna 

5.9.1 Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever” 

5.9.1.1 Resultat och analys  

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.  

5.9.1.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Välutbildade pedagoger med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning som 

är specialister på extra anpassningar och särskilt stöd. 

5.9.1.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Verksamheten behöver arbeta med att bjuda in andra elevgrupper och hitta 

sätt att samarbeta över gränserna för att öka inkluderingen ytterligare. 
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5.9.2 Hög måluppfyllelse 

5.9.2.1 Resultat och analys  

Nyckeltal Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för 
vuxna/Lärande och kunskaper 

15/16 16/17 17/18 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 
(Elev, Svar i %, Källa: egen enkät) 

89 79 100 

Lärarna i min skola hjälper mig om jag behöver det  
(Elev, Svar i %, Källa: egen enkät) 

100 100 100 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena  
(Elev, Svar i %, Källa: egen enkät) 

100 100 100 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 
(Elev, Svar i %, Källa: egen enkät) 

100 94 100 

Antal åtgärdsprogram 1 1 0 

Antal elever med frånvaro över 10 procent 2 0 0 

 

Gymnasiesärskolan har tre nationella program. Läsåret 2017/18 fanns elever på 

följande 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 (omedelbara samtal med elev/ 
vårdnadshavare). Gällande de två elever som hade en frånvaro som överstiger 10 % 
har ett antal insatser genomförts (t.ex. samtal/möten med hemkommun, ändrade 
färdsätt till skolan, möten med vårdnadshavare etc.). 

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 kvalitets-

arbetet. Inför varje nytt kursmoment får varje elev veta mål och kunskapskrav vid 

genomgång och presentation av momentet. Eleverna för själva loggbok under och 

efter avslutat kursmoment. Eleverna får feedback från läraren om hur de kan arbeta 

vidare med kunskapsutvecklingen för att nå högre i måluppfyllelsen. En erfarenhet är 

att eleverna känner sig sedda och blir motiverade av att utmanas ytterligare i sitt 

lärande. Eleverna tar själva bilder och dokumenterar under lektionerna för att kunna 

visualisera sina färdigheter. Utbildningen avrundas med att eleverna genomför ett 

gymnasiesärskolearbete under år fyra. Kunskaper analyseras i arbetslagets kvalitets-
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verktyg generellt samt genom formativ bedömning i undervisningen. Individuellt sker 

kunskapsuppföljning genom uppföljning av elevuppgifter för att stämma av och 

planera fortsatt arbete. 

Programmen vid gymnasiesärskolan har ett nära samarbete med särskild under-

visning för vuxna. Den samlade bedömningen från undervisande lärare är att 

motivationen bland eleverna höjs när man arbetar med att synliggöra kunskapsmålen 

och lärandet för eleven. Ett exempel på detta är undervisningssituationer och 

lärandet i kurser inom hotell, restaurang och bageri har filmats. Eleverna har därefter 

kunnat reflektera över hur de gått tillväga vid olika praktiska moment och kunnat se 

det egna lärande och därmed kopplingen till kunskapsmålen. Detta arbete har 

utvecklats vidare och använts i undervisningen även inom fastighet, anläggning och 

byggnation för att tillsammans med eleverna kunna utvärdera lektionstillfällen så att 

elevens lärande tydliggörs. Det individuella programmet har arbetat med att utveckla 

dokumentation av elevernas lärande tillsammans med eleverna och det har även 

köpts in digitala verktyg för att kunna tydliggöra uppnådda mål för eleven. Det finns 

fortsatta behov av att arbeta vidare med digitala verktyg inom undervisningen. 

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. 

5.9.2.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

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

 

5.9.2.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Resultatet (elevernas lärande) av de 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. 
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5.9.3 Den pedagogiska måltiden 

5.9.3.1 Resultat och analys  

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. 
 

5.9.3.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Pedagoger och elevassistenter som tar ett naturligt ansvar för skolmåltiden i 

matsalen. 

5.9.3.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Behov av att tydliggöra innehållet i vad pedagogisk måltid är och att 

tydliggöra pedagogernas arbete med eleverna. 

5.9.4 Trygghet/studiero 

5.9.4.1 Resultat och analys  

Nyckeltal Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för 
vuxna/Trygghet och studiero 

15/16 16/17 17/18 

Jag känner mig trygg i skolan (Svar i %, Källa: egen enkät) 100 100 100 

Antal ärenden diskriminering och kränkande behandling 0 3 3 

Antal anmälningar till socialtjänsten 0 0 0 

 
Noterbart är att resultatet på enkätfrågorna 17/18 i detta dokument är baserat på nio 
svarande elever, sex från Hotell, restaurang och bageriprogrammet samt tre från 
Individuella programmet (observera att detta innebär en svarsfrekvens på drygt 50 % 
och att ingen elev från Fastighet, anläggning och byggnation har besvarat enkäten). 
Det saknas en fungerande elevenkät för de elever som har svårast att kommunicera. 

Lektionsbesök, dagliga observationer i korridor och dagliga samtal med elever stödjer 
utfallet på enkätfrågan, särgymnasiet är en trygg skola (med god studiero). 

Vid gymnasiesärskolan arbetar pedagoger och elevassistenter mycket nära eleverna. 
Det nära samarbetet gör att det omgående finns vuxna som reagerar på om elever 
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upplever otrygghet eller utsatthet i skolans miljöer. Det pågår ständigt elevsamtal 
kring trivsel och trygghet på skolan samt eget ansvar. Varje morgon inleds med en 
gemensam samling för att känna av stämningen i klassen och på så vis ge eleverna 
en bra start på arbetsdagen. Vidare sker regelbundna avstämningar med elever och 
vårdnadshavare. Elevernas möjlighet till inflytande genom klassråd och programråd 
behöver däremot utvecklas ytterligare. 

Integreringen mellan gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna (suv) 
har fortsatt under läsåret. Det finns dock ett fortsatt behov av att utveckla detta 
gemensamma arbete. Hänsyn behöver också tas till att olika regelverk gäller för 
gymnasieelever och vuxna. Exempelvis har inte vuxna elever rätt till elevhälsovård. 
Verksamheten är medveten om att antalet elever med en belastande social 
problematik är större inom denna målgrupp och är därför särskilt uppmärksam vid 
oro. Samarbetet med elevhälsan har ofta handlat om kuratorskontakter för elever 
som har det behovet. 

5.9.4.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Rutiner och en arbetskultur som innefattar ett arbets- och ett 
förhållningssätt som skapar stor trygghet för eleverna. All personal har god 
kännedom om alla elever och i särgymnasiets miljö pågår ständigt möten 
och konversationer mellan personal och elever. 

 Vid uppkomna incidenter av karaktären ”kränkande behandling” utreder 
personalen alltid skyndsamt händelseförloppet. Uppföljning sker därefter 
via samtal med inblandade elever. 

 

5.9.4.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Vidareutveckla klassråd och programråd som ger underlag till 

elevrepresentanterna i elevrådet 

 Fortsätta utveckla integreringen av suv-elever i gymnasiesärskolan och 

kartlägga behov av tillgång till elevhälsoteam (EHT) 

 Se över möjligheten att få en fungerande enkät/ undersökning för de elever 

som har svårast att kommunicera.  
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5.9.5 Inflytande/delaktighet 

5.9.5.1 Resultat och analys  

Nyckeltal Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för 
vuxna/Inflytande och delaktighet 

15/16 16/17 17/18 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 
(Elev åk 2, Svar i %, Källa: egen enkät) 

89 100 89 

 

Inom gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna arbetar elever och 

lärare med uppföljning av studierna i elevernas loggböcker. Genom detta arbete och 

återkommande återkoppling från lärarna ges eleverna möjlighet till inflytande över 

utbildningen. I enhetens kvalitetsuppföljning saknas en analys över det försämrade 

resultatet 2017/2018.  

Programrektors uppfattning är att personalen tar genomgående stor hänsyn till 
elevernas förutsättningar. Vidare är personalen, exempelvis vid programråd, mycket 
noga med att lyssna på elevernas funderingar, förslag och åsikter. 

Elever vid barn- och fritidsprogrammet har fungerat som elevstödjare i arbetet med 

att inkludera elever från gymnasiesärskolan i elevrådet. De elevrepresentanter som 

kommer från gymnasiesärskolan till elevrådet är alltid väl pålästa och har mycket 

åsikter och tankar att dela med sig av till hela elevrådet. Representation i 

vuxenutbildningens elevråd saknas dock från särskild utbildning för vuxna. 

5.9.5.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 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. 

 

5.9.5.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Skapa representation från suv i Vuxenutbildningens elevråd. 
 

5.9.6 Rektorns ansvar 

För resultat och analys se punkt 5.8.5. Rektorns ansvar (Gymnasieskola).  
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5.10 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 

med cirka 100 studerande.  

5.10.1 Inkluderande arbetssätt ”Se och förstå alla barn/elever” 

5.10.1.1 Resultat och analys  

Vid vuxenutbildningen finns ett inkluderande arbetssätt på alla nivåer i utbildningen. 
I läroplanen för vuxenutbildningen står ”Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen 
och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även 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. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov 
och förutsättningar.” (SKOLFS 2012:101) Verksamheten är anpassad efter att 
tillgodose läroplanens krav att beakta elevers skilda behov och förutsättningar. Inom 
de gymnasiala utbildningarna finns specifika stödgrupper för elever som önskar ingå i 
en liten grupp med ett utökat stöd av lärare. Att ingå i en sådan grupp är frivilligt.  

Sfi-verksamheten har en välfungerande struktur vad gäller inskrivning och nivå-
placering vid introduktion. Under 2018/2019 ska undervisningsgrupperna 
struktureras efter studievägar vilket gör kvalitetssäkringen i nivåplaceringen än 
viktigare. Målsättningen är att det ska bli mer dynamik i grupperna och att elever ska 
ha hjälp och draghjälp av varandra och därmed öka progressionen. 

5.10.1.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Verksamheten arbetar efter vuxenutbildningens läroplan 

 Stödgrupper inom de gymnasiala utbildningarna 

 Fungerande nivåplacering på sfi 
 

5.10.1.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Strukturera undervisningsgrupperna efter studievägar för tydligare 
kvalitetssäkring 

 Det finns ett behov av ett förebyggande värdegrundsarbete för att 
motverka exkludering.  
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5.10.2 Hög måluppfyllelse 

5.10.2.1 Resultat och analys  

Nyckeltal vux/sfi 
Hög måluppfyllelse 

Samlat Vux Sfi Vård Gy Gruv 

 
16/17 

 
17/18 

 
17/18 

 
17/18 

 
17/18 

 
17/18  

Skolarbetet gör mig så nyfiken att 
jag får lust att lära mig mer 
(Studerande vux/sfi, Svar i %, 
Källa: egen enkät) 

89 94 89 98 78 96 

Lärarna i min skola hjälper mig om 
jag behöver det 
(Studerande vux/sfi, Svar i %, 
Källa: egen enkät) 

97 100 92 100 100 100 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå 
kunskapskraven i de olika ämnena 
(Studerande vux/sfi, Svar i %, 
Källa: egen enkät) 

91 91 92 96 89 82 

Mina lärare förväntar sig att jag ska 
nå kunskapskraven i alla ämnen 
(Studerande vux/sfi, Svar i %, 
Källa: egen enkät) 

94 98 91 98 94 100 

 
Studerande vid vuxenutbildningen besvarade under läsåret två enkäter, dels den 
kommungemensamma enkäten, dels en enkät som är gemensam för vuxenutbild-
ningarna inom Skaraborg. Enkätsvaren ovan visar att eleverna är nöjda med 
innehållet i kurserna och att merparten av eleverna upplever att de har kunskap om 
vad som krävs för att nå kunskapskraven.   
 

Betygs- 
statistik 

  

Gymnasiekurser 
(Gy) 

Andel 
% (Gy)  

2016 

Andel 
% 

(Gy)  
2017 

Grundskolekurser 
(Gruv) 

Andel % 
(Gruv)  
2016 

Andel % 
(Gruv)  
2017 2016 2017 2016 2017 

A 133 153 12,4 16 19 10 23,2 8,3 

B 213 184 19,9 19,2 17 16 20,7 13,2 

C 329 253 30,7 26,4 27 37 32,9 30,6 

D 196 181 18,3 18,9 8 17 9,8 14 

E 191 166 17,8 17,3 7 23 8,5 19 

F 10 8 0,9 0,8 1 10 1,2 8,3 

Streck 0 0 0 0 3 2 3,7 1,7 

 
När det gäller betygsstatistiken är trenden positiv. I gymnasiekurser 2016 låg antalet 
godkända betyg på 99,1% och för 2017 är resultatet 99,2 %, För grundläggande 
kurser var det 2016 95 % som hade godkända betyg och för 2017 var det något 
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lägre, 89 %. En möjlig förklaring till att antalet godkända betyg kan vara att elever 
är nöjda med lärares återkoppling och det pedagogiska stödet. Vissa lärare har 
utökat sina handledningstider och på yrkesutbildningen har studieverkstad startat, 
främst för elever som går första terminen.  
 
Det har skett en höjning av antalet avbrott. För 2016 var antalet avbrott på 
gymnasienivå 17,9 % och 2017 16,9 %. När det gäller grundläggande kurser var det 
2016 22,9 % och 2017 26,3. Detta är några procent högre än för genomsnittet i 
Skaraborg. Positivt är dock att orsaken till avbrott för 2017 i högre grad hör till de 
godtagbara kategorierna (arbete, sjukdom och familjesituation).    
 
För utveckling av bedömning har varje lärare ett användarkonto på Skolverkets 
bedömningsportal. Tanken är att detta material tillsammans med kompetens-
utbildning i betyg och bedömning ska öka likvärdigheten i bedömningen.  
 
Under 2017 har grupper inom SFI skapats utifrån studievägar, vilket har inneburit 
att elever har placerats i blandade kursgrupper. Studieväg 2 och 3 har bildat grupper 
men inte studieväg 1 beroende på ett för stort kunskapsmässigt nivåspann mellan 
elever. Detta uppmärksammades även i studieväg 2 under hösten 17 och elever som 
tillhörde B-kurs bildade därefter grupp. På C och D-nivå har grupperna varit 
blandade till och med VT-18. En fördel som lärarna observerat är att eleverna 
hjälper varandra på ett konstruktivt sätt, men att det är en nackdel med tanke på 
kunskapsspannet i innehållet samt mellan elever när två kurser blandas. Från 
höstterminen -18 är alla grupperna kursbaserade. Arbetslaget i SFI har gjort en 
kartläggning av elevernas digitala kunskaper. De har konstaterat att behovet av 
grundläggande datakunskap är stort och de kommer utöka undervisningstiden med 
datorer i alla grupper.   
 
SFI-utbildningen samverkar med kommunen och arbetsförmedlingen i DUNA 
(delegation för unga och nyanlända i arbete) Syftet är att samverka med att kunna 
erbjuda individen utbildning och andra insatser som leder till arbete. I de fall 
progressionen uteblir i utbildningen försöker verksamheterna finna alternativa 
sysselsättningar utifrån individuella behov. Uppföljningen av elever görs veckovis.  
För att förkorta vägen till en yrkesutbildning behövs det se över möjligheterna till 
yrkesspår under D-kurs på SFI.  
 
För att placeras i rätt delkurs när det gäller grundskoleutbildningar i matematik, 
svenska och engelska har nivåtester tagits fram i ämnesnätverken i Skaraborg. Dessa 
tester utförs kontinuerligt samt innan terminsstart. I slutet av det första året med 
delkurser har biträdande rektor, SYV tillsammans med lärare diskuterat hur arbetet 
har gått och vad som behöver utvecklas.  
 
Många elever (99,2 %) når godkänt eller högre betyg efter avslutad gymnasial kurs. 
Lärarna har sedan 2015 satt in stödgrupper för att på så sätt kunna fokusera mer på 
elevernas behov än vad som är möjligt vid handledningstiderna. Elever på vård- 
och omsorgsutbildningen har möjlighet att delta i studieverkstad. Dessa 
stödfunktioner bidrar till att fler elever får godkända betyg. 
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Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja elever som ska arbeta och 
verka i ett modernt tekniksamhälle. I den nya läroplanen står att vuxenutbildningen 
ska utveckla elevernas digitala kompetens. Inom matematik pågår en grundläggande 
utbildning i programmering inom nätverk Skaraborg. I engelska är det nya 
läromedlet webbaserat och i SO-ämnena används digitala läromedel i alla kurser. I 
SO-ämnena används också lärplattformen Bryggan. I svenska som andraspråk 
gr/gy arbetar eleverna med att skapa texter digitalt, främst i word, samt bildspel i 
powerpoint. Eleverna tränar på att kritiskt söka källor på internet och sammanställa 
informationen i utredande texter med källhänvisningar och källförteckning. 
 
Ör närvarande bedrivs inte något ämnesöverskridande arbete i arbetslaget på 
grund- och gymnasienivå. Ett ämnesöverskridande arbetssätt kan öka elevers 
förståelse av språket och övriga ämnen. Det kan också gynna arbetsmiljön i 
arbetslaget och underlättar och kvalitetssäkrar lärares bedömningar mm.  
 
I januari 2018 startade ett omfattande förbättringsarbete nom vård- och 
omsorgsprogrammet med syftet att slå ihop de två tidigare spåren, den reguljära och 
flexibla studieformen. Eleverna har en gemensam ingång i utbildningen men kan 
välja att få mer stöd eller studera mer självständigt. Genom täta elevuppföljningar 
och med lärarnas mentorskap följer lärarna upp elevernas studier och resultat för att 
förhindra avhopp och ej uppnådda studiemål. Målet är att sätta in resurser så tidigt 
som möjligt så detta inte sker. De främsta stödjande funktionerna utgörs av 
handledningstider och studieverkstad. 
 

5.10.2.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 99,2% av eleverna som fullföljer gymnasiala kurser når ett godkänt 
resultat. Stödgrupper finns för de elever som är i behov av extra 
insatser.  

 Återkommande uppföljning av individuella studieplaner. 

 System för validering och kartläggning av studerandes kunskaper.  

 Alla lärare arbetar med lärplattformen Bryggan. 

 Väl fungerande system för individuellt anpassade studievägar inom sfi och 
svenska som andraspråk.  

 

5.10.2.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Fortsätta utveckla arbetet verksamheten inom SFI. Utveckla yrkesspår i kurs 
D för att underlätta och förkorta tiden mot yrkesutbildning. 

 Utöka ämnesöverskridande arbete mellan grundskolekurser och 
gymnasiekurser.  

 Öka användningen av digitala hjälpmedel. 
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5.10.3 Trygghet/studiero 

5.10.3.1 Resultat och analys  

Nyckeltal vux/sfi/Trygghet och studiero 15/16 16/17 17/18 

Jag känner mig trygg i skolan (Svar i %, Källa: egen enkät) 
 

98 98 97 

Antal ärenden diskriminering och kränkande behandling 0 1 0 

 
Resultatet visar att eleverna på vuxenutbildningen känner sig trygga i skolan. Lärare 
och elever arbetar aktivt med plan mot diskriminering och kränkande behandling i 
undervisningen. Trivselfaktorn är hög och eleverna upplever att de blir väl bemötta 
av personalen. Enligt de enkäter som elever har svarat på i vuxenutbildningen 
under perioden har index stigit vad gäller trygghet och trivsel. På grund- och 
gymnasienivå har det inrättats grupper med färre antal elever som är i behov av mer 
lärarstöd. En spekulation angående höjningen av indextalen är att det idag upplevs 
naturligt att vuxenutbildningen delar lokaler med gymnasiet. Vuxenutbildningen har 
detta år delat lokaler med gymnasiet i sex år. Verksamheten har ett ökat elevantal 
som kommer direkt från gymnasiet för att komplettera sina betyg. I Skaraborgs-
enkäten är det även en ökning av index vad gäller tillfredställelsen med utbildnings-
lokalerna och den tekniska utrustningen.  

Samtliga skolformer i verksamheten har under läsåret deltagit i elevrådet och 
genomfört klassråd. Detta har stärkt de studerandes möjlighet till inflytande i 
verksamheten såväl som i undervisningen. Sfi har väl fungerande inskrivnings-
rutiner av nya elever och introduktionskursen ger goda förutsättningar för att 
eleven ska placeras på rätt studienivå Sedan höstterminen 2016 finns studie- och 
yrkesvägledare med 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. 

Samtliga arbetslag har behov av fortsatt arbete med introduktion av nya elever för 
att säkerställa att eleverna kommer bra in i studiemiljön. En del kan använda och 
arbeta vidare på det koncept som redan används och andra behöver pröva nya 
vägar. Det finns även behov av att skapa en delaktighet och ett inflytande för elever 
inom grundskolekurser och gymnasiekurser samt att arbeta vidare med 
implementeringen av lärplattformen Bryggan. 

5.10.3.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Lärarna arbetar aktivt med att implementera plan mot diskriminering och 
kränkande behandling hos eleverna. 

 Anpassningar för och integrering av sfi-elever. 

 Stödgrupper för elever med särskilda behov inom grundskolekurser och 
gymnasiekurser vid vuxenutbildningen. 
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5.10.3.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 
utvecklingsområden: 
 

 Utveckla arbetet med introduktionen.  

 Skapa delaktighet och inflytande för elever inom grundskolekurser och 
gymnasiekurser vid vuxenutbildningen. 

 Arbeta vidare med lärplattformen Bryggan så att det blir ett verktyg för alla 
elever i alla kurser. 

 

5.10.4 Inflytande/delaktighet 

5.10.4.1 Resultat och analys 

Nyckeltal vux/sfi, Inflytande och delaktighet 15/16 16/17 17/18 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 
(Studerande vux/sfi, Svar i %, Källa: egen enkät) 

95 94 99 

 
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 gymnasie-
nivå är svårt. Det är sällan som det finns representanter i elevrådet från de enstaka 
kurserna. Från SFI och yrkesutbildning har det vid varje elevråd funnits represen-
tanter. Återkopplingen från elevråden ut till eleverna fungerar nu bättre. Lärarna tar 
del av protokoll och en sammanfattning av vad som diskuterats vid elevråd finns 
med i vuxenutbildningens veckobrev. Under elevråden talas det om hur eleverna kan 
påverka och vilka områden som är möjliga att förändra samt uppskattning om hur 
lång tid det tar att förändra något. Eleverna får göra kursutvärderingar i de flesta av 
utbildningens kurser och får återkoppling på uppkomna frågor.  
 

5.10.4.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Ett aktivt elevråd med kontinuerliga träffar med biträdande rektor. 

 Fungerande klassrådsrutin. 
 

5.10.4.3 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande 

utvecklingsområden: 

 Tydliggöra för de studerande på vilka sätt de har rätt till inflytande. 

 Inkludera elever i kvalitets- och beslutsprocessen. 

 Kursutvärderingar med återkoppling i alla kurser 
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5.10.5 Rektorns ansvar 

5.10.5.1 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. Eftersom olika enheter har valt 

olika yrkesområden, kan medborgarna i de olika kommunerna resa till angränsande 

kommuner för sin utbildning genom detta samarbete. Utbudet ökas också genom 

samarbetet med Vadsbogymnasiet där lärarresurser samutnyttjas exempelvis inom 

vård- och omsorgsprogrammet. 

Vid vuxenutbildningen har behovet av språkstöd inom vård- och omsorgs-

programmet gjort att ytterligare undervisningstimmar lagts till för en del elever. 

Yrkessvenska riktat mot vård- och omsorg har erbjudits dessa elever samt 

intresserade elever i grundkurs för svenska som andraspråk. Samtliga lärare har 

även tid för enskild handledning med elever utifrån elevernas behov.  

För att tillgodose ett ökat behov av studie- och yrkesvägledning anställdes inför 
läsåret 2016/2017, ytterligare en studie- och yrkesvägledare. Denna resurs har i 
huvudsak arbetat gentemot elever vid sfi och upprättat individuella studieplaner 
samt arbetat med unga vuxna som inte studerat vid gymnasieskola. 
 

5.10.5.2 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande styrkor i rektorns 

ansvar: 

 Samarbete med lärarresurser inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

 Samarbete inom Skaraborg med övriga vuxenutbildningar för att öka 

utbudet. 

 Tillgång till två studie- och yrkesvägledare. 

 

5.10.5.3 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.  
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5.11 Kostavdelningen 

5.11.1 Övergripande utvecklingsåtgärder läsåret 2018/2019 

Utifrån analys av årets sammanställning framkommer att följande 

utvecklingsåtgärder ska genomföras: 

 

Övergripande 

 Öka samsynen ytterligare kring den pedagogiska måltiden och riktlinje 

angående produkter som innehåller tillsatt socker. 

 Fortsatt arbete med matsedel för att öka andelen vegetarisk, klimatsmart 

och hållbart.  

 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. 

 

Förskola 

 Fortsätta arbetet med referensportioner. 

 Fortsätta arbetet med att försöka utöka kostråden med förskolebarn/ 

vårdnadshavare. 

 Barn i köket. 

 Måltidspusslet. 

 

Skola 

 Fortsatt arbete med att implementera regeln för den pedagogiska måltiden 

och riktlinjen angående produkter som innehåller tillsatt socker. 

 Fortsätta att arbeta med recept och presentation. 

 Utöka antalet skolkök som tar emot elever. 

 Fortsätta arbetet med att försöka att utöka kostråden med vårdnadshavare 

till elever samt att arbeta vidare med återkoppling gällande kostrådens 

genomförande. 

 Fortsätta med fördjupad analys av enkätsvaren gällande tid för skollunch 

och tid för att äta sig mätt. 

 

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. 

 
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. 
Genom att denna indelning finns säkerställs att verksamheterna kan samordna sig 
och att de frågeställningar som exempelvis hör hemma inom äldreomsorgen 
hanteras av en och samma enhetschef. 

Kostverksamheten har under verksamhetsåret analyserat arbetsbelastningen vid 
enheterna och utrett orsaker till stress i arbetet. En stor del av upplevd arbets-
belastning och stress beror på att det råder brist på ersättare och vikarier samt att en 
stor del av utrustningen i köken börjar bli gammal och det finns renoveringsbehov i 
flera kök.  

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. Riktlinjer om hur en pedagogisk måltid genomförs behöver tydliggöras. 

Begreppet måltid behöver lyftas. Riktlinjen angående produkter som innehåller 

tillsatt socker tillämpas otydligt. Det framkommer från kostpersonalens att det finns 

behov av ett fortsatt arbete med att implementera riktlinje och regel ute i 

verksamheterna för att säkerställa förståelse och efterlevnad. 

5.11.2 Resultat och analys övergripande 

Nyckeltal kost övergripande  
 

15/16 16/17 17/18 

Ekologiskt (Svar i %) 20 20 22 

Svenska livsmedel (Svar i %) 78 80 83 

Svenskt kött/fågel (Svar i %) 94 96 94 

Inköp inom avtal (Svar i %) 80 90 90 

Närodlat/Närproducerat  kvartal 1 (Svar i %)  -  18* 

Andel vegetariskt på matsedel (Svar i %)  -  32* 

Andel klimatsmart på matsedel (Svar i %)  -  47* 

* Ny statistik från 2018 

Andel ekologiskt inköpta varor har ökat något. Detta beroende på något fler 

ekologiska råvaror, utbytta råvaror samt matsedelsplanering utifrån mer vege-

tariskt och klimatanpassat. Andel inköp av kött/fågel har därmed sjunkit något på 

grund av mer vegetariska alternativ på matsedeln. Andel svenska livsmedel har 

ökat beroende på ökad kunskap om att köpa in rätt produkt, en ökad tillgänglighet 

av livsmedel i beställningssystemet och valet att byta ut vissa livsmedel mot mer 

hållbara.  

Ny statistik är framtagen för närodlat/närproducerat och den bygger på inköpen 

ett kvartal och det finns även ny statistik för andel vegetariskt och klimatsmart på 

matsedeln. Tidigare fanns inte nyckeltal för närodlat. Nyckeltal har tagits fram 
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med hjälp av uppföljningssystem som Bubo och Compare och följs upp per 

kvartal.  

Matsedeln görs från och med vårterminen av en matsedelsgrupp bestående av 
medarbetare från olika kök. Arbetet med matsedeln har gått mot mer vegetariskt, 
klimatanpassat och hållbart. Den anpassas även efter de rätter som äts bäst av 
matgästerna i den mån det går och det finns alternativ att välja på. Recepten som 
används i köken är näringsberäknade i Matilda (ett kostprogram) och de är 
tillgängliga för alla då det finns en gemensam mapp för detta 

Det finns kostråd i verksamheterna. Resultat och analys av kostråden visar att 
inriktningen på kostråden har förändrats till att vara ett mer genomtänkt dialogmöte 
kring måltiden som även innefattar bland annat hälsa, måltidsmiljö och ljudnivå. 
Kostråden består vid de flesta tillfällen av enhetschef från respektive verksamhet, 
kock samt pedagog/vårdpersonal. Gemensamt för alla verksamheter är att det varit 
svårt att utöka kostråden med matgäst och vårdnadshavare/anhöriga. Varje enhet 
ska genomföra kostråd eller delta vid föräldramöten/boendemöten varje termin. 
Här finns fortsatt ett utvecklingsområde så alla enheter ännu inte deltar i dessa 
mötesforum. Det finns ett behov att marknadsföra måltiden genom samråd med 
matgäster och anhöriga. Användandet av bilder i sociala medier på mat och kring 
matsituationen har påbörjats av enheterna främst inom förskola och skola, men kan 
utvecklas vidare. 

Kost-avdelningen har deltagit vid föräldramöten, öppet hus, anhörigträffar samt 
bjudit in vårdnadshavare till provsmakning. Kostavdelningen har medverkat vid 
senior-mässan och tillsammans med utvecklingsenheten informerat om 
avdelningens arbete på torget. Kostavdelningen har haft miljönämnden på lunch 
med livsmedel som tema i ett samarbete med Skolamatsakademin. Frågor har 
kunnat besvaras omedelbart. Att synas ute bland medborgarna är positivt och 
många är intresserade.  

Kostavdelningens arbete med den pedagogiska måltiden är fortsatt ett utvecklings-
område. Det finns ett behov att öka samsynen ytterligare kring den pedagogiska 
måltiden och riktlinjen angående produkter som innehåller tillsatt socker. I arbetet 
ingår även ett fortsatt arbete för att minska matsvinn tillsammans med 
verksamheterna.  

Det har genomförts mätning av matsvinn. Antalet mätningar har varierat inom 
verksamheterna. Arbetet med matsvinn och mätningar kommer att fortsätta. 
Mätningarnas analys och resultat kommer att presenteras för matgästerna på varje 
enhet. Handlingsplan för att minska svinnet kommer upprättas i samarbete med 
verksamheterna. 

En matkupong, framtagen av kostavdelningen, delas ut av skolsköterska till 
vårdnadshavare med elever i förskoleklass. 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 
informationskväll, serveras till vårdnadshavarna för elever i årskurs 7. 
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Kontroller av inköpstrohet görs för att kunna säkerställa att rätt råvaror köps in 

utifrån de krav som ställts vid upphandlingen. Inköpen är begränsade i beställnings-

systemet 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 är fortsatt hög. 

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. 

Inspektionsrapporter från miljökontoret visar att personalen har god kunskap i 

livsmedelshygien men att det finns brister i underhåll, separering och rengöring. 

Brister som påvisats vid kontroller genomförda av miljökontoret beror till viss del 

på tidspress och underhåll av lokaler. Utbildningar inom området har genomförts 

under året, men det finns fortsatt ett behov inom området. 

Avvikande kost märks upp med ett gemensamt system som består av bilder. 
Bilderna finns med för matgästen redan i förskolan. De följer sedan matgästen hela 
skolgången upp till och med gymnasiet. 

 

5.11.3 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. Ett 

märkningssystem av avvikande kost har tagits fram och införts på förskolor och 

skolor näst intill fullt ut. Hösten 2018 beräknas alla använda sig av märkningen.  

Blankett för avvikelse inom kostverksamheten har använts sedan hösten 2017 och 

inkomna rapporter redovisas kvartalsvis. 
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5.11.3.1 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. 

 Kostpersonalen har god kunskap och bra rutiner för hantering av avvikande 

kost.  

 God avtalstrohet. 

 

5.11.3.2 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande utvecklingsområden: 

 Öka samsynen ytterligare kring den pedagogiska måltiden och riktlinje 

angående produkter som innehåller tillsatt socker. 

 Fortsatt arbete med matsedel för att öka andelen vegetarisk, klimatsmart 

och hållbart.  

 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. 

 

5.11.4 Resultat och analys kostverksamhet förskola  

I kommunen finns 19 förskolor och av dessa har 17 tillagningskök.  

Nyckeltal kost förskola 
 

15/16 16/17 17/18 

Jag är nöjd med den kost som serveras mitt barn 
(Vårdnadshavare dagbarnvårdare, Svar i %, Källa: egen 
enkät) 

100 100 94,4 

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

92 96 95,8 

 

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. 

Arbetet med den pedagogiska måltiden i förskolan kan utvecklas ytterligare genom 

att använda sig mer av måltidspusslet. Ett pussel som innehåller alla delar som 
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berör måltiden som till exempel integrerad, näringsriktig och hållbar. Enhetschef 

förskola har introducerat pusslet vid flera enheter.   

En styrka att särskilt lyfta, är den goda dialog och samsyn som kost och 

förskoleverksamhet har utarbetat med varandra.  

Inspirationshäfte till bra mellanmål och utflyktsmat inom förskola har tagits fram 

och är i bruk och fungerar tillfredsställande. 

Nyckeltal kost förskola 
 

16/17 17/18 

Andel förskolor som haft kostråd  ( svar  i %) - 89* 

Kostråd kallade till enligt riktlinje   ( svar i % ) - 69* 

*Ny statistik från 2018 

Det finns kostråd i verksamheterna. Resultat och analys av kostråden visar att 

inriktningen har ändrats från att vara en ”önsketräff” till att vara ett mer genom-

tänkt dialogmöte runt måltiden. Kostråden består vid de flesta tillfällen av 

enhetschef från respektive verksamhet, kock samt pedagog. Träffarna hålls till 

största del utifrån att kallelse gått ut på rätt sätt till berörda. Kostråden behöver 

utökas med förskolebarn/vårdnadshavare. 

Flera förskolor har ”barn i köket”. Detta kan utvecklas ytterligare så att antalet 

förskolor med barn i köket blir fler. Att barnen får vara med och ”laga mat” leder 

till stolta barn som vågar prova nytt. De får även tidigt kunskap om hur man bör 

äta med tanke på hälsa och miljö. 

På de flesta förskolor presenteras måltiden med råvarans ursprung på matsedeln 

eller på särskilda dokument som sitter synligt för personal och vårdnadshavare. 

Förskolans kockar har deltagit vid samlingar med vårdnadshavare och informerat 

om sitt arbete. I förskolor med restaurang där presenteras måltiden dagligen för 

gästerna. Kockarna finns även ute på avdelningarna då och då. Presentationer syns 

ibland även på sociala medier. Det finns framtagna referensportioner, som 

presenteras på tallrik eller bild, i flera verksamheter. 

5.11.4.1 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Samsyn kring riktlinjer kök-pedagogisk verksamhet. 

 Kostråd.  

 Informativa matsedlar/dokument/presentationer. 
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5.11.4.2 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande utvecklingsområden: 

 Fortsätta arbetet med referensportioner. 

 Fortsätta arbetet med att försöka utöka kostråden med förskolebarn/ 

vårdnadshavare. 

 Barn i köket. 

 Måltidspusslet. 

 

5.11.5 Resultat och analys kostverksamhet skola  

I kommunen finns 11 skolor och av dessa har 7 haft tillagningskök 2017/2018. Två 

nya tillagningskök har varit igång sedan hösten 2017 och där uppstarten inte varit 

helt problemfri. 

Nyckeltal kost skola 
 

15/16 16/17 17/18 

Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch 
(Elev åk 2 gr, Svar i %, Källa: egen enkät) 

91 90 86 

Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch 
(Elev åk 5 gr, Svar i %, Källa: egen enkät) 

77 79 75 

Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch 
(Elev åk 8 gr, Svar i %, Källa: egen enkät) 

76 72 76 

Jag har tillräckligt med tid att äta min skollunch 
(Elev åk 2 gy, Svar i %, Källa: egen enkät) 

66 58 72 

Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen 
(Elev åk 2 gr, Svar i %, Källa: egen enkät) 

90 90 86 

Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen 
(Elev åk 5 gr, Svar i %, Källa: egen enkät) 

59 64 62 

Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen 
(Elev åk 8 gr, Svar i %, Källa: egen enkät) 

42 38 46 

Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen 
(Elev åk 2 gy, Svar i %, Källa: egen enkät) 

41 42 40 

 

Tillräcklig tid för att äta sin skollunch har sjunkit i åk 2 och åk 5. I åk 2 syns i 

enkäten att tryggheten sjunkit något och detta har troligen samband med tid för att 

äta sin skollunch. Enhetschef skola har efter enkäten genomfördes besökt och 

diskuterat med åk 5:or och fått till svar att det är kösystem, ljudnivå och krockar 

med högre årkurser när de vill hämta mer mat som påverkar svaren. En orsak till 

resultatet kan även vara sammanslagningen av fyra grundskolor till två vilket gör att 

det är fler elever som äter lunch gemensamt. 

I åk 8 och åk 2 gy har det skett en ökning av resultaten. Tunaholmsskolan har haft 

en alternativ rätt vid fiskdagar för att få fler att äta i restaurangen då det 
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framkommit att flera uteblir de dagar fisk serveras. Detta är möjligtvis en av 

anledningarna till att resultatet gått upp i åk 8. 

När det gäller enkätsvaren på frågan ”Jag brukar äta mig mätt i skolrestaurangen” 

ger alla årskurser utom åk 8 ett lägre svar än föregående år. Det som framkommit 

av besök och frågor hos åk 5:or visar att deras svar beror på matens konsistens, 

utseende och upplevelsen att det är kladdigt runt serveringen. Vidare säger de att 

påverkan av klasskamrater inverkar samt att vissa säger sig vara lite kräsna och detta 

påverkar om de äter sig mätta eller inte. 

I åk 2 gymnasiet har andelen äta sig mätt sjunkit trots fler alternativ/andra alternativ 

på matsedeln. Enhetschef för kost gymnasiet har genomfört en enkät under vår-

terminen 2018 där alla klasser fick svara på frågor runt maten och vad de tyckte om 

alternativen. Det har funnits svårigheter när det kommit till  att sammanställa 

enkäten då en del klasser svarat klassvis och en del individuellt. Det som märks är 

att köerna i restaurangen upplevs negativt. 75 % av de som svarat ansåg att det 

fanns möjlighet till att äta sig mätt. 5 % svarade att de aldrig var inne i restaurangen. 

Analysen är ändå att satsningen på alternativa rätter på gymnasiet varit positiv. 

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 matsedeln var maten kommer ifrån. 

Information om måltiden finns på whiteboardtavlor eller liknande på flera skolor. 

Elever i köket finns på en del skolor. Några har inne elever från åk 5 i köket för att 

på så sätt få möjlighet till diskussioner kring mat och måltid, samt för att kunna öka 

förståelsen om varför restaurangen serverar den mat som finns på matsedeln. 

Nyckeltal kost skola (12 st)  

16/17 17/18 

Kostråd enligt kallelse (Svar i antal) i.u. 7 

Kostråd ej enligt kallelse (Svar i %) i.u. 17 

Kostråd uteblivna ( Svar i %) i.u. 25 

 

Resultat och analys av kostråden visar att kallelser inte gått ut som kommunens 

kostriktlinjer föreskriver, vilket gjort att kostens enhetschefer inte varit närvarande 

enligt plan. I januari skickades förfrågan om att få bli inbjuden ut till skolornas 

rektorer, vilket resulterade i fem kostråd enligt kallelse. Två av tolv rektorer kallar 

enligt plan utan att få förfrågan om inbjudan vilket innebär att 7 av 12 kostråd har 

genomförts. Varför kallelse inte går ut som tänkt kan bero på att kostrådsmöten 

inte är prioriterade. Inriktningen på kostråden har förändrats till att handla om mer 

om riktlinjer, vad som serveras på menyn  men även om flöden, miljö och ljud. 

Punkter till mötet finns med från både kostavdelning och elevernas sida.  
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En utökning av kostråden med vårdnadshavare har inte gått att genomföra mer än 

vid ett tillfälle. Att vårdnadshavare inte deltar kan bero på svårigheter att ta ledigt 

från arbetet samt att ett kostråd inte ligger högst upp på prioriteringslistan. 

5.11.5.1 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Kostpersonalens kunskap om referensportioner. 

 Alternativrätt finns på gymnasieskolan och på Tunaholmsskolan vid 

fiskdagar. 

 

5.11.5.2 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande utvecklingsområden: 

 Fortsatt arbete med att implementera regeln för den pedagogiska måltiden 

och riktlinjen angående produkter som innehåller tillsatt socker. 

 Fortsätta att arbeta med recept och presentation. 

 Utöka antalet skolkök som tar emot elever. 

 Fortsätta arbetet med att försöka att utöka kostråden med vårdnadshavare 

till elever samt att arbeta vidare med återkoppling gällande kostrådens 

genomförande. 

 Fortsätta med fördjupad analys av enkätsvaren gällande tid för skollunch 

och tid för att äta sig mätt. 
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5.11.6 Resultat och analys kostverksamhet vård och omsorg  

Kostverksamheten tillhandahåller måltiderna till sektor stöd och omsorg i 

kommunen. Under året har det funnits fem kök som tillagat måltider. Fredslund, 

Ullerås och  har lagat dagportioner till avdelningarna som finns i husen. 

Centralköket lagar dagportioner som levereras till äldreboenden som saknar 

tillagningskök. Centralköket lagar också delvis mat till Humlet som endast är en 

lunchrestaurang. Björkgården ansvarar för hemtjänstens portioner samt den mat 

som serveras i restaurangen. 

Nyckeltal kost äldreomsorg 
 

2015 2016 2017 

Hur brukar maten smaka? 
(Fredslund, Svar i %, Källa: egen enkät) 

67 95 * 

Hur brukar maten smaka? 
(Kolarebacken, Svar i %, Källa: egen enkät) 

86 * 79 

Hur brukar maten smaka? 
(Mariegärde, Svar i %, Källa: egen enkät) 

95 75 73 

Hur brukar maten smaka? 
(Myran, Svar i %, Källa: egen enkät) 

33 60 * 

Hur brukar maten smaka? 
(Ullerås, Svar i %, Källa: egen enkät) 

65 78 * 

Upplever du måltiden som en trevlig stund 
(Fredslund, Svar i %, Källa: egen enkät) 

73 84 * 

Upplever du måltiden som en trevlig stund 
(Kolarebacken, Svar i %, Källa: egen enkät) 

75 * * 

Upplever du måltiden som en trevlig stund 
(Mariegärde, Svar i %, Källa: egen enkät) 

96 83 * 

Upplever du måltiden som en trevlig stund 
(Myran, Svar i %, Källa: egen enkät) 

73 60 * 

Upplever du måltiden som en trevlig stund 
(Ullerås, Svar i %, Källa: egen enkät) 

82 85 * 

(Enkät genomförs årsvis under hösten)  
*=enkät ej genomförd 
 

Flera äldreboenden har inte genomfört någon enkät under verksamhetsåret. 
Kolarebacken hade inget resultat 2016 men 2017 visar svaret på en högre andel som 
anser att maten smakar bra. Det finns även de som tar om och extra av maten. På 
Mariegärde har siffran sjunkit lite. Här finns även boende som inte kan besvara 
enkäten själva. Svaren har legat från godtagbar till mycket bra. På Myran pratar man 
om mat vid måltiden och på boenderåd istället för genomförande av en enkät. Även 
Ullerås tar upp frågor om mat och måltid på kostråd samt på boendets egna råd. 

Enhetschef Äldreomsorg har under våren besökt boenden och även varit med på 
boenderåd för att diskutera måltiden. Detta har lett till bra diskussioner om måltiden 
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samt en inblick i måltidssituationen. Frågor har kunnat besvaras och synpunkter 
mottagits. 

 
 
Inom äldreomsorgen genomfördes en rikstäckande enkät under hösten 2017 där en 
av frågeställningarna var ”Hur smakar maten?” Resultaten visar att Mariestad ligger 
högre än riksgenomsnittet.  

Enhetschef 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.  
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Enkäten angående hur den portionsförpackade maten upplevs av de som har beviljad 
matleverans gick ut till 130 personer varav 100 svarade. Enkäten utfördes under 
mars/april månad 2018. 

Resultatet visar att det har betydelse hur maten ser ut och hur den smakar. Matsedeln 
upplevs också vara bra. Hur måltiden upplevs visar på en lägre siffra och det kan 
bero på att många intar sin måltid ensamma. Vissa äter portionen ur lådan och det 
påverkar också upplevelsen. 

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, 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 kostpärmens 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.  

En gemensam föreläsning tillsammans med Skövde, Töreboda och Hjo kommun har 
genomförts. Den handlade om de nya råden för bra mat i äldreomsorgen och om hur 
ett gemensamt arbete kring råden skulle kunna se ut. Från Mariestad deltog kostchef, 
kostpersonal samt chefer kostombud inom vård och omsorg. 

5.11.6.1 Styrkor 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet på följande styrkor: 

 Kostpersonalen god kunskap i att laga näringsriktig mat. 

 Genomförda kostråd har bidragit till utveckling av verksamheten. 

 

5.11.6.2 Utvecklingsområden 

Efter genomförd kvalitetsuppföljning visar resultatet följande utvecklingsområden: 

 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. 
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5.12 Bilagor 

5.12.1. Verksamhetsberättelse Elevhälsans medicinska, psykologiska och 

logopediska insatser 17/18 


