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1. Inledning 

  
Verksamhetsplanens syfte är att tydliggöra barn-och 

utbildningsförvaltningens övergripande prioriterade områden och 

strategier, som ska stödja och skapa likvärdighet för förskola, 

grundskola och gymnasieskola. 

  

Strategierna möter upp kommunstyrelsens mål och ska stärka samt 

stödja verksamheternas utveckling, så att barn och elever når sin fulla 

potential i enlighet med läroplaner och kursplaner. 
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Det systematiska kvalitetsarbetet inom barn-och 

utbildningsförvaltningen bygger på en dialog mellan huvudman samt 

förskolechefer och rektorer. Arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet ska genomsyras av transparens - där ett samarbete 

inom hela förvaltningen skapar underlag för att tillsammans utveckla 

verksamheten med stöd av varandra. Verksamhetsplanen ska 

tydliggöra vår väg framåt, mot vårt mål att skapa den bästa 

förskolan/skolan för Åtvidabergs barn och unga. 

 

Verksamhetsplanen innehåller dels en analys över vårt nuläge, dels 

vilka mål vi har och vad vi kommer att göra för att uppnå målen. 

Verksamheten följs upp och utvärderas kontinuerligt under läsåret i 

syfte att nå ett önskat ideal och möta avvikelser tidigt. Slutsatser kring 

varje verksamhet skapar underlag för verksamhetsplanen. 

Rektor/förskolechef har det övergripande ansvaret för verksamheten 

på den egna skolan/förskolan. Genom verksamhetsplanen - som 

bygger på kvalitativa analyser och slutsatser - får förvaltningen och 

skolledningen underlag för beslut. Verksamhetsplanen processas med 

egen personalgrupp och är förankrad på alla nivåer.  

  

2.  Vision 

                                                                                                                          
Åtvidabergs förskolor och skolor ska ge våra barn och ungdomar en 

bra start i livet och vara en självklar aktör i utvecklingen av ett 

Åtvidaberg med framåtanda. Vi utvecklar människor som är väl 

förberedda att hantera livet och ständigt vill lära mer. 

  

3.  Mission                                                                                                                       
  

Skolans uppdrag styrs av nationella styrdokument och lagar. 

Utgångspunkten är alla barn och elevers lika rätt till en god utbildning 

i en trygg miljö. Vi vill ge så många barn och ungdomar som möjligt 

de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden – 

och i framtiden. 
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4. #Tillsammans - med elevens lärande i fokus 

 

 
 

Bakgrund 

Vi har mycket bra förskolor och skolor i Åtvidaberg. Vi har 

kompetent och engagerad personal. Elever och föräldrar är mycket 

nöjda med sin förskola eller skola och man upplever att det är tryggt 

och att det finns studiero. Men vi har också en tydlig utmaning – vi 

behöver förbättra våra elevers kunskapsresultat. Över tid har 

resultaten i Åtvidabergs grundskola inte motsvarat förväntat resultat 

utifrån SALSA. (SALSA är ett modellberäknat värde som tar hänsyn 

till föräldrars utbildningsbakgrund, andel nyinvandrade samt andelen 

pojkar). 

En treårig satsning på ökad måluppfyllelse 

Med start höstterminen 2018 och med målgång vårterminen 2021 ska 

vi strukturerat arbeta för ökad måluppfyllelse genom kollegialt 

lärande, #tillsammans. Elevens lärande ska vara i fokus för 

utvecklingsarbetet som syftar till förändringar på klassrumsnivå. 

Vidare ska vi säkerställa en likvärdig bedömning och betygsättning. 

Grunden i arbetet är vårt systematiska kvalitetsarbete som 

dokumenteras och synliggörs i verksamhetsplaner på enhets och 

förvaltningsnivå. Utvecklingsledare i förskolan och förstelärare i 

skolan har utsetts på tre år och fått ett tydligt uppdrag i linje med 

satsningen. 10 % av deras arbetstid är direkt kopplat till uppdraget. 

 

Milstolpar – tre gemensamma dagar 

Uppstarten av satsningen kommer att ske den 20 aug 2018 då vi 

genomför en gemensam föreläsning och den 5 okt 2018 då vi kommer 

att ha en förvaltningsgemensam dag #Tillsammans. Syftet med dagen 

är att sätta fokus på och arbeta med våra mål och strategier i våra 

verksamhetsplaner för att lära och inspireras av varandra. I jan 2020 
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kommer vi ha en ”halvvägs konferens” där vi analyserar vad vi 

uppnått, vad som fungerat bra, vad vi ska behålla och vad vi ska 

förändra. I augusti 2021 går vi i mål och firar resultaten. 

  

Framgångsfaktorer 

Aktivt ledarskap 

Ett ledarskap som skapar förutsättningar för 

lärande är avgörande för att vi ska nå våra mål. 

Ledarskap utövas på alla nivåer i vår 

organisation, ledarskap utövas av medarbetare, 

arbetslagsledare, förstelärare/utvecklingsledare, 

elevhälsans personal, rektor, förvaltningschef 

och politik. Om vi arbetar #Tillsammans, i en 

gemensam riktning, blir vi framgångsrika och 

når våra mål. 

En lärande organisation 

Det professionella lärandet har hela tiden 

elevens lärande i fokus och syftar till konkreta 

förändringar i barngrupps och 

klassrumspraktiken. 

Tidiga insatser (läsa, skriva garanti åk 1-3) 

Genom att ge rätt stöd, tidigt, stärker vi elevens 

självkänsla och självförtroende. Vårt 

systematiska kvalitetsarbete ska syfta till att 

tidigt  

upptäcka avvikelser för att kunna ge rätt stöd. 

Inkludering 

Vår lärmiljö ska vara tillgänglig och inkluderande, den lärmiljö som är 

bra för barn med behov av särskilt stöd är också bra för alla barn. 
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5. Systematiskt kvalitetsarbete 

  

För att säkra att prioriterade områden, strategier och aktiviteter leder 

till ökad måluppfyllelse, genomförs ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Vårt systematiska kvalitetsarbete följer ett tydligt årshjul (Bilaga B) 

Genom att använda olika former av kvalitativ och kvantitativ 

information, genomförs återkommande nulägesanalyser i syfte att 

identifiera vilken effekt olika insatser och åtgärder får för barn och 

elevers måluppfyllelse. Detta genomförs på alla nivåer-klassrum, 

avdelningar, arbetslag, enhet och förvaltning. 

  

Varje nivå har ett ansvar för att systematiskt reflektera kring barn och 

elevers måluppfyllelse med utgångspunkt i den enskilda pedagogens 

undervisning, därefter arbetslags-och ämneslagsnivå, enhetsnivå och 

förvaltningsnivå. 

 

 
Var är vi? 

Nulägesbeskrivning 

● Måluppfyllelse barn och elever 

Nulägesanalys 

● Tänkbara förklaringar till vad som påverkar utfallet och 

måluppfyllelse. 

● Arbetssätt, arbetsformer, lärandeklimat, bemötande och 

förväntningar. 

Vart ska vi? 

Prioritering av utvecklingsområden. 

Utifrån analys och bedömning av kvalitén identifiera 

utvecklingsområden för att utveckla barn och elevers måluppfyllelse.  

Hur gör vi? 

Utvecklingsplan för det fortsatta arbetet. 

● Hur ska målen uppnås.(genom att…) 
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● Hur ska arbetssätt utvecklas.(genom att.) 

Hur blev det? 

● På vilket sätt ska dokumentation ske i praktiken för att kunna 

reflektera och analysera 

6. Utgångsläge 17/18 

Förskola 

Kommunens 6 förskolor är fördelade inom hela upptagningsområdet. 

Förskolorna är indelade i två större förskoleområden, Landet och 

Centrala området. Förskolorna leds av två förskolechefer och en 

biträdande förskolechef. En förskolechef har genomgått statlig 

rektorsutbildning medan den andra påbörjar sin rektorsutbildning 

under 2018. Bitr. förskolechef påbörjade rektorsutbildning ht 2017. 

I kommunen finns Hannäs, Kotten och Tummeliten som är fristående 

förskolor. Tillsyn av enskilda förskolor genomförs årligen i syfte att 

bedöma innehåll och kvalitet i de fristående förskolornas arbete. 

Under 17/18 diskuterade förvaltningen systematik och underlag för att 

granska enskilda förskolors arbete med läroplansuppdraget, vilket 

medförde ingen tillsyn detta läsår. Analysen visar att vi behöver 

utveckla arbetet med att granska de fristående förskolornas arbete 

utifrån läroplanens mål och uppdrag. Vi ser att ett väl underbyggt 

underlag för bedömningar av det pedagogiska uppdraget ökar 

möjlighet till likvärdighet i tillsynen. Under 2018/2019 kommer 

tillsyn att ske vid samtliga fristående förskolor. 

 

Det finns i genomsnitt 15,7 barn per avdelning i kommunens förskolor 

och personaltätheten är oförändrad 5,2 barn per årsarbetare. 

Personaltätheten har varit relativt oförändrad över tid och följer 

personaltätheten inom förskolan i Östergötlands kommuner såväl som 

riket. Nettokostnadsavvikelsen inom förskolan i Åtvidaberg har ökat 

från -6,1 2016 till 0,0 2017. Ett lägre värde/negativt värde indikerar en 

lägre kostnad för förskolan än förväntat. Målvärdet för förskolan är -4. 

 

Andelen av de anställda med förskollärarexamen, räknat i 

heltidstjänster, har ökat något från 38 % 2016 till 39 % 2017 trots 

bristen på förskollärare i regionen. En målsättning är att ha minst en 

förskollärare per avdelning. Förvaltningen bekostar vidareutbildning 

av två barnskötare till förskollärare för att säkra 

kompetensförsörjningen men sådana insatser är kostsamma. Vi deltar 

även med personal i en 15 hp fortbildning för barnskötare, i syfte att 

öka kunskapen om de nationella målen. 
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Resursfördelning till förskolorna styrs av kommunens 

resursfördelningsmodell som tar hänsyn till antalet barn i olika 

ålderskategorier. Förskolechefen omfördelar resurserna inom sitt 

ansvarsområde efter behov, t.ex. utifrån personalens utbildning och 

kompetens eller socioekonomiska förhållanden. Förvaltningschefen 

kan, efter dialog med cheferna, omfördela resurser mellan 

förskoleområden/rektorsområden under budgetåret om behov uppstår. 

Utöver resursfördelningsmodellen tillförs resurser för barn med 

särskilda behov (motsvarande tilläggsbelopp till enskilda 

verksamheter).  

 

 

Huvudmannens övergripande mål för förskolan är att våra barn ska 

erbjudas en god miljö för utveckling och lärande. Den fysiska miljön, 

lokalerna och utemiljöerna, är överlag mycket bra vid kommunens 

förskolor och de nyttjas i hög grad. Under året har utemiljön i 

Björsäter upprustas för att förstärka förskolans pedagogiska profil 

inom natur och miljö. Inför senare delen av 2018 avser vi att flytta 

förskoleverksamheten i Falerum till egna lokaler. 

2017 fanns det 756 barn i åldern 0-5 år i Åtvidaberg. Utifrån den 

befolkningsprognos förvaltningen tagit fram bedöms antalet barn i 

åldern 0-5 år i Åtvidaberg minska till ca 730 barn inom 5-10 års sikt 

utifrån de förutsättningar som är givna idag. Befolkningsprognosen tar 

hänsyn till födelsetal, dödstal, flyttningsnetto och planerat 

bostadsbyggande 

 

I ett 5-10 års perspektiv pekar prognosen på en ökning av antalet barn i 

centralorten, medan antalet barn i Grebo och Björsäter minskar. Falerum 

bedöms ha ett stabilt barnantal under perioden. 

 

Barn 0-5 år 2017 2021 2024 2027 

Åtvidabergs tätort 458 485 485 475 

Grebo 152 140 130 135 

Björsäter 47 40 35 40 

Falerum 34 30 30 30 

Utanför tätort 62 50 50 45 
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Vi bedömer att kommunens förskolor under budgetåret 2019 fortsatt 

kommer ha ett barnantal som periodvis innebär full beläggning. 

Beläggningen på en förskola är ojämnt fördelad över året. Vid 

läsårsstart flyttas 5 åringarna upp till förskoleklass och antalet barn på 

förskolan är som minst. Förskolan fylls sedan på med nya barn, med 

en topp efter julledigheten och inför sommaren är barnantalet som 

störst. Detta kräver en flexibilitet och en anpassningsförmåga i 

organisationen. Marginalerna vid våra förskolor är små och det kan 

inte uteslutas att vi, vid förändrade förhållanden och under våren kan 

komma att behöva öppna ytterligare någon avdelning i Åtvidabergs 

centralort. Å andra sidan kan det inte uteslutas att det etableras nya, 

enskilda, aktörer alt att befintliga utökar sin verksamhet, som leder till 

ett minskat/oförändrat behov av kommunala barnomsorgsplatser. 

Fritidshem 

76,7% av barnen i åldrarna 6-9 år i Åtvidaberg är inskrivna i 

fritidshem (något lägre än rikets snitt), för åldrarna 10-12 år är 

motsvarande siffra 20 % (som rikets snitt). Totalt är 450 barn skrivna i 

fritidshemsverksamhet. (Siris 2017) 

 

Andelen högskoleutbildad personal inom fritidshemmen i Åtvidaberg 

är mycket låg, 27 % att jämföra med rikets snitt som är 39 %. Detta är 

ett prioriterat område att förändra genom framtida rekryteringar. Vi 

har 19 inskrivna barn per årsarbetare. Antalet barn per årsarbetare har 

de senaste åren sjunkit och vi ligger idag under rikets snitt som är 20,9 

(Siris 2017) 

 

I Åtvidaberg är det i genomsnitt 23,7 elever inskrivna per avdelning 

vilket är betydligt lägre än rikets snitt som är 39,3 elever per 

avdelning. (Siris 2017) 

 

Nettokostnadsavvikelsen inom fritidshemmen i Åtvidaberg är -10,3 

(Kolada 2017). Ett lägre värde/negativt värde indikerar en lägre 

kostnad för fritidshemmen än förväntat. Målvärdet för fritidshemmen 

är -4.   
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Grundskola och förskoleklass 

Inom Åtvidabergs grundskola åk 1-9 är c:a 1141 elever samt ca 119 

elever i förskoleklass inskrivna. 12 % av eleverna har utländsk 

bakgrund (födda utomlands eller födda i Sverige men med båda 

föräldrarna födda utomlands). Andelen elever med utländsk bakgrund 

har nästan fördubblats under en femårsperiod.   

 

I grundskolan arbetar 93,7 årsarbetande lärare, varav 71 % är kvinnor 

och 88,6 % har pedagogisk högskoleexamen vilket är högre än riket 

snitt på 81,3%. Lärartätheten är 11,5 elever per lärare vilket är en 

minskning under en treårsperiod från 12,0 elever per lärare. 

Grundskolorna i Åtvidabergs kommun leds av fyra rektorer, varav två 

har genomgått statlig rektorsutbildning, två genomför utbildningen. 

Tre av rektorerna har en biträdande rektor, i dagsläget har ingen av de 

biträdande rektorerna genomgått rektorsutbildning men det är en 

målsättning på sikt. Lärare med lärarlegitimation i minst ett ämne är 

80.6% och ligger på en jämn nivå över en treårsperiod och högre än 

riket i snitt. Lärare med pedagogisk högskoleexamen är 88,6% vilket 

ligger jämnt över en treårsperiod och är högre än riket i snitt. 

 

2018 års avgångsklass nådde 89,2% behörighet till gymnasieskolan, 

vilket ska jämföras med 76,1 % året innan. Genomsnittet för 

Östergötland 2017 var 84 %. Meritvärdet blev 226 poäng i förhållande 

till modellberäknat värde på 223 poäng, vilket ger ett positivt utfall. 

Utfallet är det högsta i jämförelse över tid.  I denna statistik är 

nyanlända elever (de som kommit till Sverige de senaste 4 åren) 

medräknade.· Kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 64 % 2017 

till 79 % i år. Genomsnittet för Östergötland förra året låg på 76 %. 

Åtvidabergs skolor ska över tid leverera utifrån ett modellberäknat 

SALSA värde - främst med anledning av hög andel skickliga och 

pedagogiskt utbildad personal. 

  

Möjligheterna att omprioritera resurser är begränsade i grundskolan. 

Nettokostnadsavvikelsen inom grundskolan i Åtvidaberg har ökat från 

-7,1 (2016) till -3,2 (2017) Ett lägre värde/negativt värde indikerar en 

lägre kostnad för grundskolan än förväntat. Målvärdet för grundskolan 

är -4. 

Grundsärskola 

Grundsärskolan finns lokalintegrerad på Alléskolan och drivs som en 

egen enhet. Grundsärskolan har 23 elever fördelade F-9. Klasserna är 
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indelade efter ålder; 6 elever i åk F-3, 9 elever i åk 4-6 och 8 elever i 

åk 7-9.  I klasserna finns både elever som läser med inriktning 

grundsärskola och inriktning träningsskola. Efter skoltid erbjuds 

fritidshem i samma lokaler, där är 6 barn inskrivna. Fritidshemmets 

personal är samma personal som är resurser i särskolan under skoltid.  

 

Enheten är indelad i två arbetslag. Lagledarna ingår i en gemensam 

ledningsgrupp med Alléskolans 4-6 enhet. 100 % av lärarna är 

legitimerade med behörighet för det ämne de undervisar i, 30 % av 

lärarna har särskolekompetens i sin utbildning. Enheten har i snitt 4 

elever per lärare. Då alla elever är i behov av särskilt och i vissa fall 

enskilt stöd för bästa lärmiljö, är personaltätheten hög. I varje klass 

har elevassistenter med uppdrag att stödja utifrån elevernas behov i 

snitt 2,3 elev per assistent. Denna personalgrupp har pedagogisk 

utbildning och undersköterskeutbildning. 

Gymnasieskola 

Kommunen har ett långtgående ansvar för att erbjuda 

gymnasieutbildning för den som slutat grundskolan. Detta sker både 

genom den egna gymnasieskolan, Bildningscentrum Facetten, och 

genom samverkansavtal med övriga Östgötakommuner. Dessutom har 

kommunen genom det kommunala aktivitetsansvaret en skyldighet att 

följa upp de ungdomar som inte går i gymnasieskola och erbjuda en 

väg tillbaka till utbildning. 

 

Andelen åtvidabergsungdomar som läser nationellt program på den 

egna gymnasieskolan Facetten var under läsåret 2017/2018 42 %. Om 

man räknar med introduktionsprogrammet stiger siffran till 48 %. 

Detta innebär att kommunen har en hög andel elever som läser på 

annan skola än den egna. De ungdomar som väljer att läsa utanför 

kommunen gör detta i huvudsak på Linköpings kommunala skolor 

samt på Naturbruksgymnasiet. 

 

Andelen åtvidabergselever som fullföljt gymnasieskolan med 

gymnasieexamen inom 3 år har legat relativt lika under de tre senaste 

åren (2015: 69,6%; 2016: 71,8% och 2017 70,4%) Samtidigt har 

Facetten förbättrat sina resultat tydligt, detta innebär att för de 

åtvidabergsungdomar som läser på annan gymnasieskola har 

examensfrekvensen sjunkit något. Vad gäller de elever som inom 4 år 

slutfört en gymnasiesexamen har under samma period variationen 
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varit större (2015: 70 % och 2016: 79 %). Även här får Facettens 

förbättrade resultat stort genomslag. 

Bildningscentrum Facetten 

På gymnasieskolan Facetten var 307 elever inskrivna under VT 2018, 

av dessa var 198 folkbokförda i Åtvidaberg. Av ej folkbokförda var 30 

asylsökande och övriga huvudsakligen elever på idrottsgymnasiet. 

Inför läsåret 2018/2019 kommer antalet elever på gymnasieskolan att 

minska, huvudsakligen beroende på minskad volym på 

Språkintroduktionen men även en liten minskning av elever på 

nationella program. Gymnasieskolan är indelad i fyra skolenheter som 

leds av tre rektorer varav en har rektorsutbildning (Facetten 1 och 4 

har samma rektor). 72 % av eleverna är inskrivna på nationella 

program, en minskning från föregående år med 3 %.  

 

Av eleverna på nationella program läsåret 17/18 gick 52 % på 

yrkesprogram. Denna andel minskar till läsårsstart 2018 till 47 %. 

Våren 2018 var 54 % av eleverna på introduktionsprogram inskrivna 

på språkintroduktion, en andel som minskat betydligt från läsåret 

2016/2017. 2018/2019 var 28 % av eleverna på Facetten flickor, inför 

läsåret 2018 kommer detta att sjunka till ungefär 25 %, detta trots att 

språkintroduktionen med hög andel pojkar minskat. 

 

I gymnasieskolan arbetar 34,7 årsarbetande lärare, varav 40,8 % är 

kvinnor och 69,6 % har pedagogisk högskoleexamen. Lärartätheten är 

9,9 elever per lärare. Lärartätheten har ökat kraftigt de senaste åren. 

Exempelvis gick det 12,3 elever per lärare 2010, en förtätning med 

nästan 25 % (Källa: Siris, uttag okt 2017). 

 

Nettokostnadsavvikelse är ett mått för att beskriva kommunens 

kostnad i förhållande till ett modellberäknat värde. Ett positivt värde 

innebär högre kostnad än förväntat, ett negativt värde lägre kostnader.  

För gymnasieskolan var nettokostnadsavvikelsen 9,8 (Kolada 2017) 

Målvärdet är -4. Nettokostnadsavvikelse beräknas som differensen 

mellan faktisk kostnad och modellberäknad kostnad utifrån ett antal 

strukturvariabler. Åtvidaberg gynnas av det relativt låga pris för 

interkommunal ersättning och bidragsbelopp till friskolor som följer 

av den gemensamma prislistan i samverkansområdet. 
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Kommunalt aktivitetsansvar 

Kommunen ska löpande under året hålla sig informerad om hur de 

ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt 

men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning 

på nationella program eller motsvarande utbildning. Förutom att hålla 

sig informerad ska kommunen erbjuda en väg tillbaka till i första hand 

studier. Slutligen ska kommunen två gånger per år till SCB lämna 

information om de ungdomar som omfattas av ansvaret och gjorda 

insatser. Under våren 2018 har förvaltningen genomfört en översyn av 

aktivitetsansvaret som resulterat i en ny arbetsmodell från och med 

andra halvåret 2018. 

Vid varje tidpunkt finns cirka 25 ungdomar som omfattas av det 

kommunala aktivitetsansvaret, undantaget elever inskrivna på 

introduktionsprogram. Av dessa utgörs hälften av elever som avgått 

efter 3 eller 4 år från gymnasieskolan utan att ha nått målen för 

gymnasieexamen. Övriga består av avbrott från gymnasieskolan och, 

ovanligt, de som aldrig påbörjat gymnasiet. Enligt den statliga 

samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar fanns det 2016 

i riket ungefär 30000 ungdomar 16-20 år som inte går i gymnasiet och 

inte tagit ut examen, det ger ungefär 0,3 % av befolkningen. Andelen i 

Åtvidaberg är ungefär 0,23 %. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen i Åtvidaberg omfattade läsåret 2017/2018 ca 365 

studerande varav 130 inom SFI. Vuxenutbildningen består av 

grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i 

svenska för invandrare (SFI). Huvuddelen av vuxenutbildningen, 

utom SFI, är förlagd till externa leverantörer, huvudsakligen NTI-

skolan och Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) men även i mindre 

utsträckning hos våra grannkommuner, i första hand Linköping, 

Norrköping och Regionen i form av naturbruksgymnasiet. På Facetten 

ges i första hand SFI men även i mindre utsträckning gymnasial 

utbildning, till exempel mot yrkesutgång barnskötare och slutligen 

grundläggande nivå med främst Svenska som andraspråk (SVA)  

Skolbibliotek 

Kommunen har en biblioteksplan där det framgår att skolbiblioteken 

ska vara bemannade och där skolbibliotekens uppdrag beskrivs. 

Skolbiblioteken i Åtvidaberg skolor ska “… öka måluppfyllelsen 

genom att bedriva systematisk, integrerad och väl förankrad 



  

16 
 

pedagogisk verksamhet, i samarbete med lärare och övrig 

skolpersonal.” 

 

Skolbibliotek och utvecklingen av dem är en prioriterad fråga inom 

förvaltningen. Gymnasieskolan Facetten har sitt skolbibliotek 

integrerat med kommunbiblioteket. Det bemannas med en 

skolbibliotekarie på 100 %. På Alléskolan finns sedan 2012 ett 

skolbibliotek som servar Allé 4-6, Allé 7-9 samt Grundsärskolan. 

Skolbiblioteket är bemannat med två skolbibliotekarier 100 % resp 

92,5% samt projektanställd på 75 %. Skolbibliotekarierna undervisar 

20 % vardera inom ramen för sin tjänst. På Alléskolan finns även ett 

skoldatatek knutet till skolbiblioteket som bemannas med 50 % tjänst. 

På Landets skolor finns sedan några år skolbibliotek med en 

skolbibliotekarie på 80 %.  Centralskolans skolbibliotek är bemannat 

med en skolbibliotekarie på 75 %, samt en biblioteksresurs 50 %.  

Detta gör sammantaget att vi har goda förutsättningar för en 

skolbiblioteksverksamhet av hög kvalité på alla våra skolor.  

 

Stort gemensamt fokus i kommunens skolbibliotek har under året varit 

MIK, media och informationskompetens. 

 

 

7. Övergripande mål och prioriterade områden 

7.1 Övergripande mål 

De övergripande målen beslutas i samband med budgetprocessen och 

långsiktiga mål över flera år. 

 

Våra barn ska erbjudas en god miljö för utveckling och lärande (Mäts 

via enkäter till personal och vårdnadshavare) 

 

Våra elever ska bli behöriga till gymnasieskolan (mäts i andelen 

behöriga till nationellt yrkesprogram) 

 

Våra elever ska ta gymnasieexamen (mäts i andel som tagit examen 

inom 4 år) 

 

Våra vuxenstuderande ska erbjudas attraktiv utbildning som leder till 

fortsatta studier på nästa nivå eller anställning. (mäts genom egen 

enkät 6 mån efter avslutade studier) 
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7.2 Verksamhetsmål 2018-2019 

Dessa tas fram och beslutas årligen utifrån de analyser och slutsatser 

som görs inom ramen för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 

 

Förskola 

- Vi ska utveckla formerna för reflektion och pedagogisk 

dokumentation 

- Vi ska utveckla formerna för att dokumentera och följas upp 

barns lärande och förändrade kunnande i relation till de 

nationella målen. 

- Vi ska tydliggöra undervisningen i förskolan och 

förskollärarens ansvar för denna undervisning.  

 

Förskoleklass 

- Vi ska utveckla samverkan mellan F-klass och förskolan samt F-

klass och åk 1 i syfte att elever och vårdnadshavare ska uppleva ett 

lärande. 

- Elever som har svårigheter eller kommer efter i läs och 

skrivutvecklingen ska identifieras tidigt och få rätt stöd. (Läsa, 

skriva garantin) 

 

Grundskola 

- Alla elever ska efter åk 3 kunna läsa och skriva.  

- Elever som har svårigheter eller kommer efter i läs och 

skrivutvecklingen ska identifieras tidigt och få rätt stöd. (Läsa, 

skriva garantin) 

- Relationen mellan resultaten på nationella prov och betyg ska 

öka 

- Betygsresultat på förväntad nivå enligt modellberäknade 

värdet SALSA. 

 

 

Grundsärskola 

- Elevernas kunskapsutveckling i förhållande till nationella 

målen skall följas upp och dokumenteras. 

 

 

 

 

 



  

18 
 

Fritidshem 

- Vi ska förtydliga och synliggöra lärandet utifrån läroplanen 

- Vi ska utveckla samarbetet mellan fritidshem och skola med 

läroplanen som grund 

 

Gymnasieskola 

- Andelen elever som tar examen inom 3 år ska över tid vara 

minst 75 % 

- Andelen som inom 3 år uppnår behörighet till universitet och 

högskola ska över tid vara minst 50 % 

- Betygspoäng efter avslutad gymnasieskola ska över tid vara 

minst i nivå med det modellberäknade värdet. 

  

Vuxenutbildning  

- Vi ska tydligare synliggöra vuxenutbildningens utbud av 

utbildningar 

- Minst 80 % av de studerande på SFI-kurserna B-D, ska nå 

målen på resp. kurs inom sex månader. 

 

 

Kulturskolan 

- Vi ska erbjuda ett brett kulturutbud som når allt fler barn och 

unga 
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7.3 Prioriterade områden 

 

 

 
Åtvidabergs förskolor och skolor ska ge våra barn och ungdomar 

en bra start i livet, samt vara en självklar aktör i utvecklingen av 

Åtvidaberg med framåtanda. Vi ska utveckla människor som är 

väl förberedda att hantera livet och ständigt vill lära mer.  

  

BÄSTA MÖJLIGA LÄRANDE 

Barn och elever ska mötas med höga förväntningar där förskola, 

grundskola och gymnasieskola ska stimulera samt utveckla deras 

nyfikenhet och lust att lära. Lärande sker i ett socialt sammanhang 

där relationer och trygghet är avgörande. Det förtroendefulla mötet 

mellan elev och pedagog är avgörande. Undervisningen ska i så stor 

utsträckning som möjligt ta sin utgångspunkt i elevernas intressen och 

bedrivas “på riktigt”. Eleven ska mötas där den befinner sig 

kunskapsmässigt och ständigt utmanas att ta nästa steg och överträffa 

sig själv. Lärmiljön ska vara tillgänglig för alla, den lärmiljö som är 

bra för barn med behov av särskilt stöd är också bra för alla barn.  

 

ENGAGERAD OCH KOMPETENT PERSONAL 

Allting börjar med en skicklig pedagog. Åtvidabergs förskolor och 

skola ska ligga i framkant för att utveckla lärandet, så att barn och 

elever stärks och når kunskapskraven. Vi utvecklar oss genom 

långsiktiga, gemensamma utbildningsinsatser som kännetecknas av 

kollegialt lärande. Genom personalens skicklighet och ledarskap 

motiveras barn och elever att utvecklas genom förväntningar som 

utmanar deras kunskapsprogression. Att utveckla verksamheten är ett 

lagarbete där vi ställer krav på att man aktivt bidrar till en delakultur. 

All förändring måste få genomslag i klassrummet annars har den 

ingen betydelse. Verksamhetens utmaningar möter vi #tillsammans 

och vi har roligt under tiden.  
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NÖJDA ELEVER OCH FÖRÄLDRAR 

Barn och elever ska, varje dag, bli sedda och få känna att de lyckas i 

skolan. Samarbetet mellan skola och hem ska vara prestigelöst och 

alltid ha barnets bästa i fokus. Barn, elever och föräldrar ska möta en 

verksamhet som är inkluderande och utgår från barn/elevers behov 

samt präglas av en värdegrund där olikheter är en tillgång. Barn, 

elever, föräldrar och personal ska behandla varandra med respekt, 

känna sig trygga och erbjudas ett synligt lärande som präglas av 

studiero.  

 

7.4 Bästa möjliga lärande  

 

I och med skolstarten hösten 

2018 tar vi ett gemensamt 

avstamp för en treårig 

satsning #Tillsammans - 

med elevens lärande i fokus. 

(Denna satsning beskrivs 

närmare i kap 4) Satsningen 

omfattar alla verksamheter 

från förskolan till 

gymnasiet. Fokus är ökad 

måluppfyllelse och 

målsättningen är att över tid 

uppnå resultat som minst 

ligger i nivå med de 

modellberäknade värdena, för grundskolan t.ex. i form av SALSA. 

Utmaningen i all skolutveckling är att utgå från elevernas behov och 

att åstadkomma verkliga förändringar i undervisningen, d.v.s. på 

barngrupp och klassrumsnivå. För att åstadkomma detta måste man ta 

ett helhetsgrepp, arbeta systematiskt, långsiktigt och engagera alla i 

utvecklingsarbetet.  

 

Strategierna som tagits fram på förvaltningsnivå fokuserar därför på 

att skapa förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete på 

barngrupp och klassrumsnivå med elevens lärande i fokus.  
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Strategier 

a) Utveckla det pedagogiska ledarskapet. 

b) Utveckla strukturerna och förutsättningarna för en lärande 

organisation 

c) Tidiga insatser 

d) Skapa en mer tillgänglig lärmiljö 

e) Utveckla kompetensen inom bedömning och betygssättning 

 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

a) Utveckla det pedagogiska ledarskapet   

1. Gemensamma träffar och utbildningsinsatser för 

utvecklingsledare, förstelärare och ledningsgrupp 

Skolchef Ht 2018-Vt 

2021 

2. Rektorsprogrammet 30 hp prioriteras för nya chefer, 

även biträdande och förskolechefer. Erfarna chefer 

erbjuds möjlighet att bygga på sin kompetens med 7,5 hp 

Pedagogiskt ledarskap för rektorer. 

Skolchef Ht 2018-Vt 

2021 

3. Särskilt avsatt tid och fokus kring rektors och 

förskolechefs uppdrag som pedagogiska ledare på 

ledningsgruppstid. Under hösten 2018 med ett gemensamt 

fokus på att leda professionellt lärande.  

Skolchef Ht 2018-Vt 

2021 

4. En långsiktig, värderingsdriven arbetsgivare med en 

tydlig vision, vilket ger en stark kultur. All personal vet 

vart vi som organisation är på väg. 

Skolchef Ht 2018-Vt 

2021 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

b) Utveckla strukturerna och förutsättningarna för en 

lärande organisation 

  

1. Fokus på elevernas lärande i hela organisationen Alla  

2. Använda kollegialt lärande som metod för att utveckla 

undervisningen  

Förskolechef/

Rektor 
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3. Via verksamhetsplanerna skapa en tydlighet kring mål, 

strategier och aktiviteter samt resultatet och effekter av 

dessa 

Resp. chef  

4. Ta fram en kommungemensam plan för 

kompetensutveckling Ht 2018 - VT 2020 

Skolchef  

Aktiviteter Ansvarig Klart 

c) Tidiga insatser   

1. Utveckla den kommungemensamma planen för 

diagnostiska tester så att de kan utgöra bevis för elevernas 

lärande och att lärandebehov synliggörs.  

Chef 

elevhälsa 

 

2. Följa upp att de diagnostiska testerna analyseras på 

klassrumsnivå och att slutsatserna leder till konkreta 

åtgärder. 

Skolchef  

3. Implementera arbetet med de diagnostiska testerna i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Analys, slutsatser och 

resultat dokumenteras i verksamhetsplanerna 

Skolchef/Rekt

or/förskolchef 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

d) Skapa en mer tillgänglig lärmiljö   

1. Skapa gemensamma strategier och förhållningssätt 

kring tillgänglighet och särskilt stöd på förvaltningsnivå 

som gör skillnad i klassrummet  

Chef 

elevhälsa 

 

2. Skapa klassrum inom grundskolan som kan utgöra 

testmiljö för särskilt tillgängliga lärmiljöer och utbilda 

pilotlärare.  

Rektor/Chef 

elevhälsa 

 

3. Pröva och utvärdera effekten av nya yrkesgrupper inom 

elevhälsan såsom t.ex. arbetsterapeut 

Chef 

elevhälsa 
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Aktiviteter Ansvarig Klart 

e)Utveckla kompetensen inom bedömning och 

betygssättning 

 

  

1. Fokus på nationella prov och betygssättning vid 

förvaltningens verksamhetsbesök grundskola/gymnasie 

Skolchef Ht 2018 

2. Lärande samtal inom organisation kring bedömning och 

betygsättning 

Barn och 

utbildnings- 

chef 

 2018/ 2019 

 

7.5 Engagerad och kompetent personal 

 

Allting börjar med en skicklig 

pedagog. Därför är 

förvaltningens förmåga att 

attrahera, utveckla och behålla 

den bästa arbetskraften 

avgörande för hög 

måluppfyllelse. Det är därför 

mycket glädjande att vi kan 

konstatera att andelen lärare 

med lärarlegitimation ökar i 

kommunens skolor. Detta trots 

den akuta och ökande bristen 

på lärarpersonal i landet och 

regionen Mest ökar 

behörigheten i åk F-3 resp. 7-9. I förskoleklassen har 100 % av lärarna 

pedagogisk högskoleexamen, 88,6% av grundskolans lärare har 

pedagogisk högskoleexamen vilket kan jämföras med 82,2% för länet 

och 81,3% för riket. På gymnasieskolan är det 69,6 % av lärarna som 

har en pedagogisk högskoleexamen, vilket är något lägre än i länet 

77,8% och riket 78,4%.  Även inom förskolan ökar andelen behöriga 

förskollärare om än i form av en liten ökning och från en låg nivå. I 

förskolan finns det två yrkesgrupper, en med gymnasial utbildning 

Barnskötare och en med universitetsutbildning Förskollärare.  
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Båda yrkeskategorierna har egna uppdrag inom förskolan och är lika 

viktiga för måluppfyllelsen. Att 39 % av heltidstjänsterna inom 

förskolan är förskollärare innebär inte att 61 % är obehöriga. Vi har 

under de senaste åren märkt av en ökad personalomsättning som en 

följd av arbetskraftsbristen i regionen men vi ser nu också en tydlig 

trend att man söker sig tillbaka efter några år. En orsak till detta kan 

vara den goda arbetsmiljön på våra enheter men också livspusslet som 

förenklas genom att flytta till Åtvidaberg. 

 

 

 

Heltidstjänster med 

förskollärarlegitimation,  

2017 

Utfall 

2016 

Utfall 

kommunal regi, andel (%)  

39 % 38 % 

Källa Kolada (N11810) 

 

 

Andel lärare 

med 

lärarlegitimati

on 

2017 2016 2015 2014 

Gr 1-3 94,1% 82,9% 82,9 90 % 

Gr 4-6 78,7% 78,7% 77,5 83,3% 

Gr 7-9  95,0% 86,1% 92,7 90 % 

Gy 72,7% 72 % 63,3 69,6% 

Källa: Siris uttag 2018-02-05 

 

Åldersstrukturen i våra verksamheter är bra, d.v.s. en blandad 

åldersstruktur.  
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Fördelningen mellan könen är tillfredsställande i de högre åldrarna. 

56,9% av lärarna i åk 7-9 är kvinnor och på gymnasiet är 40,8% av 

lärarna kvinnor. I de lägre åldrarna är fördelningen mer ojämn med 

t.ex. 94,9% kvinnliga lärare på Grebo skola. 

 

Medarbetarna inom barn och utbildningsförvaltningen känner sig 

engagerade i det dagliga arbetet. Utfallet på frågorna om att vara insatt 

i arbetsplatsens mål och hur de följs upp och utvärderas har båda ökat. 

Det är rimligt att tro att utfallet kan förbättras ytterligare i takt med att 

vårt systematiska kvalitetsarbete utvecklas och tydliggörs.   
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BUF medarbetarenkät Utfall  

18 

Kom 

18 

Utfall 

17 

Kom.

17 

Utfall 

16 

Kom.

16 

Jag känner mig engagerad i det dagliga 

arbetet 

87 85 87 86 85 83 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 83 80 80 78 78 77 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas 

på ett bra sätt 

71 69 67 65 64 63 

Jag tar aktiv del i att utveckla verksamheten 

(Ny fråga i medarbetarenkäten) 

79 78     

I tabellen jämförs BUF:s utfall över tid och i jämförelse med 

kommunens snitt 

 

Sjukfrånvaron är generellt låg inom förvaltningen. Lägst sjukfrånvaro 

har gymnasiet och störst har förskolorna. Vi ser dock en att 

sjukfrånvaron ökat främst inom förskolan. Detta kan förklaras med en 

hög beläggningsgrad på förskolorna till följd av ett ökat antal barn i 

kommunen samt att vikariesituationen varit ansträngd. Även en period 

under våren med många och långa influensautbrott kan ha påverkat.  

 
 

 

En viktig rekryteringsbas är lärarstudenter som gör sin 

verksamhetsförlagda utbildning, VFU, hos oss. Därför ska vi 

säkerställa att blivande lärares möten med Åtvidabergs kommun 

överträffar deras förväntningar. Med möten menar vi det personliga 

mötet vid t.ex. arbetsmarknadsmässor, VFU, sommarskola etc. Inför 

hösten har en ny tjänst som Vikarie och VFU samordnare rekryterats 

till förvaltningen stab för att stärka arbetet med att skapa goda möten 

med blivande medarbetare.  Barn och utbildningsförvaltningen har 

tagit fram en arbetsgivarstrategi #Tillsammans som beskriver hur vi 

vill uppfattas och hur vi vill agera som en arbetsgivare med 

framåtanda. Den utgår från kommunens vision och de tre delarna mod, 

långsiktighet och helhetssyn.  
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Strategier 

a) Omsätta arbetsgivarstrategin i handling #Tillsammans 

b) Tydligare knyta lärarstudenterna till oss och skapa goda möten 

c) Introduktion och avgångssamtal på övergripande nivå 

d) Skapa goda upplevelser och erfarenheter av våra verksamheter för 

de som arbetar i vår vikariebank 

 

     

Aktiviteter Ansvarig Klart 

a) Omsätta arbetsgivarstrategin i handling 

#Tillsammans 

  

1. Relatera mål, aktiviteter och ställningstaganden med 

utgångspunkt i arbetsgivarstrategin 

Chefer på alla 

nivåer 

2018/2019 

2. Skapa tillfällen då #Tillsammans manifesteras, d.v.s. 

gemensamt utvecklingsarbete, fortbildning, personalvård 

Skolchef 2018/2019 

3. Fortlöpande information om det gemensamma arbetet 

på förvaltningen, framgångar och utmaningar 

Skolchef 2018/2019 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

b) Tydligare knyta lärarstudenterna till oss och skapa 

goda möten 

  

1. Skapa referensgrupp med studenter VFU 

samordnare 

2018/2019 

2. Skapa en modell för hur vi genomför och deltar 

framgångsrikt på arbetsmarknadsmässor 

VFU 

samordnare 

HT 2018 

3. Skapa en portal på webben med vårt “erbjudande” till 

studenter 

VFU 

samordnare 

2018/2019 

4. Förtydliga vad vårt erbjudande är och vad man kan 

förvänta sig av att arbeta här. När man börjar hos oss 

måste man känna att det motsvarar förväntningarna. 

 

Skolchef 2018/2019 
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Aktiviteter Ansvarig Klart 

c) Introduktion och avgångssamtal på övergripande 

nivå 

  

1. Bjuda in till förvaltningsövergripande 

introduktionsträffar i början på varje termin och där 

efterfråga varför man valt att arbeta hos oss 

 Skolchef  I samband 

med 

terminsstart 

2. Skapa en enkät som medarbetare som avslutar sin 

anställning inom BUF får fylla i (som ett komplement till 

avgångssamtal)- resultatet följs upp och återkopplas till 

ledningsgruppen. 

 Skolchef  I samband 

med 

terminsavsl

ut 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

d) Skapa goda upplevelser och erfarenheter av våra 

verksamheter för de som arbetar i vår vikariebank 

  

1. Utveckla kommunikationen och information via 

plattformen, Vikariebanken 

Vikariesamor

dnare 

2018 

2. Utveckla introduktionen av nya vikarier Vikariesamor

dnare 

2018 
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7.6 Nöjda elever och föräldrar 

 

Åtvidabergs kommun har ett 

sammanhållet skolsystem där 

valmöjligheterna för eleven och 

vårdnadshavaren i praktiken är 

små. Det har uppenbara fördelar 

när det gäller t.ex. segregation 

och likvärdighet. Det skapar 

kontinuitet och underlättar även 

övergångar mellan skolenheter. 

Men det ställer också stora krav 

på att vara lyhörd, arbeta med 

inflytande och ha en ständig 

dialog kring förväntningar på 

varandra. Upplevelsen av nöjdhet uppstår i relation till något. I en 

skolkommun som t.ex. Linköping där man i realiteten har möjlighet 

att välja skola (och välja bort), och också gör det i stor utsträckning, 

uppstår upplevelsen i relation till en annan erfarenhet (det är bättre här 

än där) Vi behöver få en större förståelse för vad våra elever och 

vårdnadshavare relaterar sin upplevelse av nöjdhet till. Vi behöver 

även utveckla vårt arbete med elev och föräldrainflytande.   

 

Under våren har 921 elever, 1149 föräldrar och 221 medarbetare 

svarat på enkäter och fått ge sin syn på kvalitén i vår verksamhet. 

Enkäterna är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och resultaten 

viktiga för att vi ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. Resultaten 

från enkäterna visar att eleverna i Åtvidabergs skolor genomgående är 

mer nöjda med sin skola än eleverna i riket (Med riket menas 

resultatet av skolinspektionens senaste skolenkät). Även föräldrarna 

ger skolorna i Åtvidaberg högt betyg, huvuddelen är i högre 

utsträckning än föräldrarna i riket nöjda med sitt barns skola och 

skulle i högre utsträckning än föräldrarna i riket rekommendera sitt 

barns skola. Föräldrarna till barn i våra förskolor upplever i mycket 

hög utsträckning att deras barn trivs på förskolan. 
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Elever och föräldrar samt personalen i Åtvidabergs grundskola 

upplever i högre 

utsträckning än elever, föräldrar och personal i riket att det råder 

studiero på lektionerna. Även eleverna på gymnasieskolan svarar mer 

positivt på frågan om studiero jämfört med riket. Även inom området 

trygghet får skolorna, av föräldrar, elever och personal, generellt 

högre resultat än riket. Föräldrar i Åtvidaberg anser även i högre grad 

än föräldrar i riket att skolan arbetar aktivt med att förhindra 

kränkande behandling. 

 

Föräldrarnas upplevelse av utvecklingssamtalen är genomgående mer 

positiva än föräldrarna i riket. Föräldrarna i Åtvidabergs skolor tycker 

i högre utsträckning än föräldrarna i riket att de på utvecklingssamtalet 

får tydlig information om sitt barns kunskapsutveckling och hur 

skolan ska arbeta vidare. 

 

Generella utvecklingsområden 

Vi ser i enkätresultaten att delaktighet och inflytande i lärandet är ett 

område där 

vi generellt får lägre värden, både av elever och personal. Delaktighet 

och inflytande handlar både om undervisningens innehåll och 

arbetsformer. 

Stimulans är ett annat område där vi får lägre resultat, och i några fall 

lägre resultat än riket. Stimulans handlar om hur eleverna upplever att 

skolarbete är intressant, roligt och skapar lust att lära. Vi ser även i 

enkätsvaren att samverkan med kollegor kring undervisningen 

generellt, men det finns också undantag, ligger lägre i våra skolor än 

riket. 

 

Strategier 

a) Systematiskt kvalitetsarbete 

b) Utveckla och synliggöra elevhälsans förebyggande och främjande 

arbete. 

c) Utvecklad kommunikation 

d) Fokusintervjuer 
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Aktiviteter Ansvarig Klart 

a) Systematiskt kvalitetsarbete   

1. Utveckla arbetet med uppföljning, analys och slutsatser 

inom det systematiska kvalitetsarbetet. 

Sakkunniga Ht-18 

2. Följa upp enkätutfall genom verksamhetsbesök Skolchef Ht-18 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

b) Utveckla och synliggöra elevhälsans förebyggande 

och främjande arbete. 

  

1. Utveckla och skapa gemensamma strukturer för 

elevhälsoteamens arbete på de olika enheterna. 

Chef Elevhälsa/ 

Rektor 

 

2. Dialog-analys samt slutsatser kring regionens årliga 

webbenkät “Om Mig ”om hälsa och livsstil till ungdomar 

i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. 

Elevhälsa/ 

Rektor/Folkhälsa 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

c) Utvecklad kommunikation   

1. Synliggöra resultatet från det systematiska 

kvalitetsarbetet, framgångar och 

utvecklingsområden/utvecklingsarbeten. På hemsidan, 

sociala medier, Corren etc. 

BUF Stab  

Aktiviteter Ansvarig Klart 

d) Fokusintervjuer   

1. Genomföra fokusintervjuer i åk 8 kring attityder och 

tankar om gymnasieval 

Sakkunnig Gy Ht 

2018 
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8. Förskola 

 

8.1 Förutsättningar för utbildningen i förskolan 

 

Förskolans ledning 

De kommunala förskolorna leds av två förskolechefer samt en bitr. 

förskolechef. En förskolechef har genomgått statlig rektorsutbildning, 

en bitr. förskolechef genomgår utbildningen samt en förskolechef ska 

påbörja utbildningen hösten 2018. Varje arbetslag inom förskolan 

ingår i en reflektionsgrupp som träffas en gång/vecka för pedagogiskt 

utvecklingsarbete av verksamheten. 

 

Alla förskollärare ingår i en utvecklingsgrupp som leds av 

förskolechef och bitr. förskolechef som träffas en gång/månad. Vid 

dessa tillfällen träffas förskollärare från varje förskola för 

övergripande utvecklingsarbete 

 

Förskolans personal 

39 % av de anställda inom den kommunala förskolan i Åtvidaberg har 

en förskolelärareexamen. Det går 13 barn per årsarbetare med 

förskollärarexamen (Kolada 2017). Det är något lägre personaltäthet 

än rikets snitt som 2017 var 11,8%. Andelen förskollärare är dock 

ojämnt fördelat mellan förskolorna i kommunen.  

 

Barngruppernas storlek och sammansättning 

 

I Åtvidaberg förskolor finns det 6 kommunala förskoleenheter med 29 

avdelningar och 3 enskilda förskoleenheter med 6 avdelningar. Av 

dessa är 18 småbarnsavdelningar, 15 kommunala och 3 enskilda. I 

genomsnitt är det 15, 6 barn per avdelning, något högre än rikets snitt 

(15,3) Det är skillnader i barngruppernas storlek mellan enskilda 

förskolor (genomsnitt 16,5) och förskolor i kommunal regi (15,4) 

(Källa Siris 2017) Förskolans sammansättning av barngrupper bygger 

på åldersindelning, hänsyn i så stor utsträckning som möjligt med 

närhetsprincipen, lika könsfördelning, barn med särskilda behov samt 

integration av barn med annat modersmål än svenska. I och med att 

några förskolor är lokaliserade i mindre orter styrs barngruppernas 

storlek även av antalet barn i det geografiska området.  
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För att uppnå mindre barngrupper inom varje avdelning, har 

förskolorna arbetat med rutiner för att dela upp barnen på en 

avdelning under dagen. Det kan t.ex. handla om att en grupp har 

aktivitet ute och en annan aktivitet inne. 

 

I Åtvidabergs kommun får förändringar födelsetal ett relativt stort 

genomslag i förändringar av barngruppernas storlek i förskolan, och 

då särskilt för verksamheterna på de mindre orterna. Förändringarna 

där är sällan så stora att de motiverar skapande av nya avdelningar. 

Mellan 2014 och 2018 har åldersgruppen 1- 6 åringar ökat, en ökning 

som nu bedöms mattas av och under ganska lång tid ligga kvar på 

2018 års nivåer. Samtidigt har vi sett att både födelsetal och 

inflyttningstal varierat starkt historiskt vilket gör att det är svårt att 

prognostisera år för år. Detta innebär i sin tur att det kan komma att 

behöva skapas nya grupper enstaka år, främst i Åtvidabergs centralort. 

För Björsäter och Falerum bedöms underlaget över tid motsvara 

dagens verksamhet med något färre barn per grupp en bit in på 20-

talet. (befolkningsprognosen beskrivs mer ingående i kap 6 

Utgångsläge) 
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God miljö för utveckling och lärande 

Förskolan i Åtvidaberg erbjuder en verksamhet med olika profiler för 

att möta barns olika behov. 

 

Långbrott och Falerum har en inriktning inspirerad av Reggio 

Emilia pedagogiken. Det innebär bl.a. att barnen äter i en gemensam 

matsal samt att det finns en ateljé inomhus där barnen får möjlighet att 

skapa och utveckla sin fantasi. Det finns också ett större torg med 

möjligheter till att skapa olika rum och miljöer samt en scen för 

uppträdande. Lyssnandet, pedagogisk dokumentation och reflektion är 

några av filosofins kännetecken liksom att se på olikhet som något 

värdefullt. 
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Nygårds förskola har inriktning mot natur och teknik, eftersom 

placeringen av förskolan gör det möjligt att ta verksamheten ut till 

skogen eller att ta med skogen in på gården. Nygårds vision med sin 

inriktning är att arbetet med natur och teknik ska skapa nyfikenhet och 

förståelse hos barnen för såväl den natur vi måste värna om som den 

teknik som finns i vardagen runt omkring. Man utforskar och upplever 

tillsammans där barnens intresse och nyfikenhet får visa vägen för 

lärandet utifrån de mål man satt upp för verksamheten. 

 

Sandtagets förskola har profileringen Äventyrspedagogik, som 

innebär en helhetssyn där den personliga utvecklingen går hand i hand 

med gruppens utveckling. Pedagogikens tre huvudsyften är barnens 

kunskaper och värden, det enskilda barnet som individ och barnens 

förmåga att kommunicera och interagera i grupp. 

 

Grebo förskola har en inriktning kopplad till miljö och natur, där 

förskolan tar tillvara på och stärker barnens nyfikenhet och känsla för 

naturen. Genom att ge barnen möjlighet att uppleva, utforska och 

undersöka naturen samt sin lust och förmåga att leka och lära. 

 

Björsäter förskola arbetar efter “Grön flagg”; natur och miljö. Där de 

uppmuntrar och stärker barnens engagemang och vilja att ta ansvar för 

miljön i förskolan, naturen och samhället. Arbetssättet inspireras av 

inriktningen Reggio Emilia; lyssnande, dokumentation och reflektion 

är några av pedagogikens kännetecken, liksom att se på olikhet som 

något värdefullt. 

 

Tillsyn av enskild förskola  

Under läsåret 2017/18 utvecklade förvaltningen former för systematik 

och underlag för att granska enskilda förskolors arbete med 

läroplansuppdraget, vilket medförde att ingen tillsyn gjordes detta 

läsår. Syftet med kommunens tillsyn av fristående förskolor ska vara 

att garantera att alla barn erbjuds en utvecklande, lärande och 

stimulerande verksamhet i enlighet med skollag och läroplan. 

Analysen visar att vi behöver utveckla arbetet med att granska de 

fristående förskolornas arbete utifrån läroplanens mål och uppdrag. Vi 

behöver säkerställa att rätt underlag används för tillsynen och 

genomföra mer systematiska bedömningar av det pedagogiska 

uppdraget. Detta genom att utveckla bedömningsunderlag och i högre 

grad ta fram bedömningskriterier som innefattar pedagogisk kvalitet.  
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En väl genomtänkt tillsynsprocess kan öka möjligheten att upptäcka 

brister i verksamheten, så att dessa kan rättas till i syfte att ge barnen 

en god och trygg lärandemiljö. Tillsyn kommer att ske under hösten 

2018. 

 

Kränkningsanmälningar  

Inga anmälningar om kränkande behandling har inkommit från 

förskolorna under läsåret 2017/2018. Rutinen för anmälningar om 

kränkande behandling bör ses över och följas upp i förskolan.  

 

Strategier 

a) Utreda behovet av nya förskolor över tid 

b) Utveckla uppföljning av de fristående förskolornas arbete utifrån 

läroplanens mål och uppdrag 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

a) Utreda behovet av nya förskolor över tid   

1. Utgå från befolkningsprognos som underlag Skolchef  

Aktiviteter Ansvarig Klart 

b) Utveckla uppföljning av de fristående förskolornas 

arbete utifrån läroplanens mål och uppdrag 

  

1. Informationsinhämtning genom intervju med 

förskolechef, personal samt enkäter. 

Sakkunnig Ht 2018 

2. Upprätta dokumenterade rutiner för systematisk och 

likvärdig tillsyn. 

 Sakkunnig  Ht 2018 

 

8.2 Utvecklingen av utbildningen i förskolan 

 

Verksamhetsbesök - resultat och analys  

Som en del av kvalitetsarbetet följer förvaltningen upp förskolan i 

syfte att identifiera verksamheten i förhållande till lagar och regler. 

Vid verksamhetsbesöken 2017 har förskolans mål och fokusområden 

belysts genom intervju med förskolechef och pedagoger.  
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Målet är att identifiera alla barns lika rätt till god utbildning i en trygg 

miljö. Resultatet av verksamhetsbesöken visar att verksamheten 

arbetar aktivt med likabehandlingsplanen, att enheterna har lika 

grundvärderingar samt att man använder en mall ”barnet gör” för att 

följa barnens kunnande. Analysen av verksamhetsbesöken 

identifierade att förskolan behöver synliggöra, följa upp samt 

analysera barnens förändrade kunnande, utveckla formerna för en 

likvärdig förskola oavsett enhet, organisera tid till utvecklingsarbete 

samt utveckla samsynen kring lärandet mellan förskola och 

förskoleklass. Undervisning som begrepp, form och innehåll är ännu 

inte självklart och förankrat i förskolan. Förskollärare ser sig sällan 

som undervisande lärare. Detta innebär att insatser behövs för att 

befästa att undervisning som en målstyrd process är en del av det 

pedagogiska arbetet med barn i förskolan. 

 

Enkätprocessen - resultat och analys 

Genom omfattande kvalitetsenkäter under VT 2018 som samtliga 

pedagoger och vårdnadshavare inom förskolan svarat på, får vi 

återkoppling på hur väl förskolan lyckas med ett antal viktiga 

framgångsfaktorer. Enkätresultaten har en mycket stor betydelse för 

förskolans kvalitetsuppföljning och ger värdefullt underlag till det 

systematiska kvalitetsarbetet samt förskolans verksamhetsplaner. 

Enkätresultaten skapar även möjlighet att sprida goda exempel från 

enheter som lyckas bra inom ett område, till enheter som behöver stöd 

för att förbättras. Slutligen används enkätresultaten på enhetsnivå för 

att identifiera förbättringsområden och goda exempel. Enkätfrågorna 

är baserade på Skolinspektionens bedömningsområden och bidrar till 

att fånga upp företeelser och attityder som är svåra att fånga upp på 

annat sätt. Enkätsvaren ger indikationer på i vilken grad olika 

påståenden sker i verksamheten, men inte vilket innehåll eller vilken 

kvalité. 

Resultatet av enkäterna visar en positiv utveckling kring normer och 

värden, där arbete mot kränkande behandling, lika förutsättningar för 

alla barn samt respekt för individen har mycket höga värden. Inom 

området trygghet och omsorg är särskilt barns nöjdhet och trivsel på 

förskolan mycket hög och fortsätter utvecklas positivt. Inom området 

läroplan samt värdegrund är det särskilt det pedagogiska arbetet med 

svenska språket samt arbetet med att utveckla ett respektfullt sätt mot 

varandra som har höga värden och fortsätter att utvecklas positivt.  
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Analysen av enkäterna identifierade att förskolan behöver utveckla det 

pedagogiska arbetet med teknik, naturkunskap och matematik samt 

väcka nyfikenhet för barn. Vidare behöver förskolan utveckla arbetet 

kring rätt kompetensutveckling samt utveckla kunskap och 

förhållningssätt kring kränkande behandling. Inom området barns 

inflytande är det främst kriteriet barns upplevelse om att få vara med 

och bestämma som har fått ett lägre värde, medan barnens upplevelse 

av att bli “sedda och hörda” samt ge uttryck för sig själva har fortsatt 

höga värden.  Inom området förskolechefens insyn är det främst 

kriteriet besök i barngrupp som får lägre värden, medan 

förskolechefens kunskap om arbetssätt och utmaningar får höga 

värden.  

 

Barnens utveckling och lärande - resultat och analys  

Inom förskolan används dokumentet “barnet gör” där personal 

beskriver hur barnet utvecklar sina förmågor utifrån läroplansmål. 

Reflektionsmallen är nästa steg där verksamheten analyserar hur det 

blev. För att på ett tydligare sätt följa barnets utveckling kommer vi 

under (18/19) att dokumentera lärandet med stöd av SKL:s 

bedömningsmall SAMSA i syfte att bedöma, synliggöra, jämföra och 

främja kvalitet i förskolan. Kvalitetsbedömningen sker för tre 

områden; språkutvecklande arbetssätt, matematikutvecklande 

arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete, dessutom mäts 

strukturkvalité. 

 

Strukturkvalitet är ett mått som beskriver personaltätheten och 

personalens utbildningsnivå. Ett lägre värde är bättre än ett högre 

värde, d.v.s. ett lägre värde anger en högre personaltäthet och en högre 

utbildningsnivå. Långbrott har högst värde 4,76 för strukturkvalitén 

(alltså lägre strukturkvalié). Björsäter har lägst värde 3,33 (högre 

strukturkvalié). Utfallet på förskolorna Nygård och Sandtaget ligger 

lika 4,32 och Grebo 3,82. Spridningen i strukturkvalité mellan olika 

avdelningar är ofta större än spridningen mellan förskolor.  

 

Utifrån ett språkutvecklande arbetssätt skattas förskolan Sandtagets 

och Nygårds förskola högst, Grebo och Björsäters förskola bedöms 

med lägst utfall. Skillnaden i bedömning mellan avdelningar på 

samma förskola är liten. 
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Inom matematikutvecklande arbetssätt skattas Sandtagets och 

Nygårds förskola högst. Grebo förskola skattar sig lägst. På 

Långbrotts förskola är det störst skillnad mellan avdelningarna.  

 

Inom systematiskt kvalitetsarbete skattas Sandtagets och Nygårds 

förskola högst. Grebo och Björsäters förskola skattar sig lägst. På 

Långbrotts förskola är det störst skillnad mellan avdelningar.  

 

Grebo och Björsäters förskolor skattar sig generellt lägre på samtliga 

områden än förskolorna i Centralorten. Detta kan bero på att verktyget 

är nytt och att skattningarna görs för första gången. Skillnaderna 

mellan förskolor och avdelningar kommer att följas upp vid 

kommande verksamhetsbesök. Bedömningarna behöver också 

kvalitetssäkras mellan förskolor för att skapa likvärdighet. Vi ser inte 

att bättre strukturkvalité korrelerar med höga skattningar på de tre 

områdena, vilket kan tyckas märkligt. Detta faktum behöver 

analyseras närmare under kommande år. Även skillnaderna i 

strukturkvalité mellan avdelningar och mellan förskolor behöver 

analyseras närmare. 

 

Skolinspektionens tillsyn-anmälningar-klagomål  

I samband med skolinspektionens kvalitetsgranskning av 

huvudmannen styrning och ledning under 2017 identifierades att 

förskolan behöver utveckla uppföljning och analys av barns 

förändrade kunnande och utveckling, att förbättringsåtgärder tar sin 

utgångspunkt i analyser av förskolans verksamhet, att förskolans mål 

tar sin utgångspunkt i läroplan för förskolan och i en analys av 

verksamheternas måluppfyllelse samt att utveckla arbetet med att följa 

upp förskolans måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer under 2108 

att Åtvidabergs kommun vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån 

kvalitetsgranskningen.  

 

Vid tillsynen våren 2018 konstaterar skolinspektionen att Åtvidabergs 

kommun behöver förtydliga och utveckla en resursfördelningsmodell, 

som tar hänsyn till barnens olika behov och förutsättningar för att 

säkra en likvärdig utbildning. 

 

 

 

 

 



  

40 
 

Strategier  

a) Utveckla uppföljning-och analysarbete kring barns förändrade 

kunnande 

b) Utveckla en resursfördelningsmodell    

 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

a) Utveckla uppföljning-och analysarbete kring barns 

förändrade kunnande 

  

1. Analysarbete genom SAMSA varje termin Sakkunnig dec 2018 

2. Utveckla former för undervisning som målstyrd process 

inom förskolan  

Förskolechef Vt. 2019 

3. Kvalitetsuppföljning genom verksamhetsbesök Sakkunnig Ht-18 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

b) Utveckla en resursfördelningsmodell   

1. Skapa en resursfördelningsmodell som i högre 

utsträckning tar hänsyn till behov utifrån 

socioekonomiska förutsättningar 

Skolchef Ht 2018 

 

9. Fritidshem 

9.1 Förutsättningar för utbildningen i fritidshem 

 

Fritidshemmens ledning  

Fritidshemmen bedrivs på tre skolenheter, Central F-3, Allé 4-6 och 

Grebo F-6. Fritidshemmen leds av rektor för resp. skolenhet. Två av 

rektorerna går den statliga rektorsutbildningen och en rektor har gått. 

Vid fritidshemmet på Centralskolan har bitr. rektor ett driftsansvar för 

fritidshemmet i vardagen.  
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Personal/Fritidspedagoger 

Det går 19 inskrivna barn per årsarbetare i kommunens fritidshem 

(Källa: Kolada 2017) och 24 barn per fritidshemsavdelning, 

motsvarande värde för riket är 39,3 barn per avdelning (Källa: Siris 

2017). Personaltätheten är högre i Grebo, än på Central eller Allé 

vilket beror på att fritidshemmet är en mindre verksamhet som är svår 

att bedriva lika effektivt. 

 

Elevgruppernas sammansättning och storlek, god miljö  

Fritidshemmet i Grebo och Björsäter bestod 2017/2018 av tre grupper. 

2 grupper med elever från F-1 och en grupp med elever åk 2 och äldre. 

Personalen organiserades efter behov i grupperna både utifrån 

personaltäthet och kompetens. Att organisera verksamheten i 3 

grupper medförde lägre antal elever på fritidshemmet under 

eftermiddagarna eftersom en grupp alltid hade en aktivitet ute eller i 

idrottshallen. 

 

Fritidshemmet på Centralskolan är organiserat så att varje klass, från 

F-2, tillhör ett våningsplan. På varje våningsplan finns elever från 

samtliga årskurser åk F-2. Till hösten 2018 kommer det finnas 3, 4 

resp. 5 klasser på de olika planen. Personalmässigt har varje 

våningsplan 2-3 pedagoger/avdelning. Organisationen innebär att både 

klassföreståndare och fritidspersonal har färre kontaktpunkter idag än 

tidigare. När eleverna börjar åk 3 så flyttar de upp till “Storfritids på 

Alléskolan”. 

 

Kränkningsanmälningar 

Under verksamhetsåret har det inte inkommit några 

kränkningsanmälningar från fritidshemmen i kommunen. Detta 

faktum behöver tas upp till dialog med rektorerna som ansvarar för 

fritidshemmen. 

 

9.2 Utveckling av utbildningen i fritidshemmet 

 

Verksamhetsbesök - resultat och analys  

Som en del av kvalitetsarbetet följer förvaltningen årligen upp 

fritidshemmen i syfte att identifiera verksamheten i förhållande till 

lagar och regler. Vid verksamhetsbesöket 2017 har fritidshemmets 

mål och fokusområden belysts genom intervju med rektor och 
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pedagoger. Målet var att identifiera alla barns lika rätt till god 

utbildning i en trygg miljö. 

Resultatet av verksamhetsbesöket visar att verksamheten arbetar aktivt 

med en utvecklingsgrupp, FRUG, i syfte att skapa en likvärdighet för 

fritidshemmen i Åtvidaberg. 

Analysen av verksamhetsbesöket identifierade att fritidshemmets 

uppdrag utifrån läroplan behöver tydliggöras för all verksam personal 

med barn/elever kopplade till fritidshemmet, att samarbetet med skola 

behöver utvecklas där barn/elevers lärande har en koppling med 

skolarbetet samt att uppföljning, utvärdering och utveckling behöver 

utvecklas inom fritidshemmet. 

 

Enkätprocessen - resultat och analys  

Genom kvalitetsenkäter som samtliga föräldrar med barn i 

fritidshemmet svarar på, får vi återkoppling på hur fritidshemmet 

upplevs inom ett antal viktiga framgångsfaktorer. Enkätresultaten har 

en mycket stor betydelse i fritidshemmets kvalitetsuppföljning och ger 

värdefullt underlag till fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete 

och verksamhetsplaner. Vidare ger enkätresultaten en möjlighet att 

sprida goda exempel från fritidshem som lyckas bra inom ett område 

till fritidshem som behöver stöd för att förbättras. Slutligen används 

enkätresultaten på enhetsnivå för att identifiera förbättringsområden 

och goda exempel. Enkätfrågorna är baserade på Skolinspektionens 

bedömningsområden och bidrar till att fånga upp företeelser och 

attityder som är svåra att fånga upp på annat sätt. Enkätsvaren ger 

indikationer på i vilken grad olika påståenden sker i verksamheten, 

men inte vilket innehåll eller vilken kvalité. 

 

Resultatet av enkäterna visar generellt att lek och skapande på 

fritidshemmet är på en hög nivå och fortsätter att utvecklas positivt. 

Analysen av enkäten visar att fritidshemmet behöver utveckla 

möjlighet till vila och avskildhet, men även utveckla information om 

verksamheten till vårdnadshavare, vilka båda har ett lägre utfall.   

 

Resultat från utbildningen - resultat och analys 

 

Pedagogiska planeringar är en förutsättning för ökad kvalité. 

Fritidshemmet har under läsåret arbetat aktivt för att synliggöra sina 

planeringar mot elever och föräldrar, men även aktivt synliggjort 

syften och mål med olika aktiviteter för både vårdnadshavare och 

elever. Vi behöver utveckla pedagogiska planeringar för 
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verksamheten, läsårsplaneringar utifrån olika teman. Aktiviteterna ska 

formas så att de blir medel för att nå mål och inte att aktiviteten är ett 

mål i sig. Fritidshemmet behöver också bli bättre på att systematiskt 

utvärdera olika temaområden utifrån läroplanen. 

 

Samarbetet mellan fritidshem och skola behöver utvecklas. Samarbete 

mellan skolan och fritidshemmet kring helhetssyn för barnen är under 

utveckling och behöver fortsätta utvecklas, främst kring den 

vardagliga kommunikationen mellan fritidshemmet och närliggande 

skolan. Nyckeln finns i att fritidshemmet ges möjlighet att komplettera 

skolan i lärandet. 

 

Fokus på lärandet i fritidshemmet. Fritidshemmet har fokuserat på läs-

och skrivförmåga bl.a. genom ett ökat samarbete med skolans 

bibliotek. Fritidshemmet kommer under året att vidareutveckla detta 

genom högläsning och att utforma olika lärmiljöer. Under läsåret har 

man även arbetat med elevers upplevelse av delaktighet och 

medbestämmande i lärsituationer. Fritidshemmen anordnar många 

aktiviteter för eleverna, både styrda och friare aktiviteter. Utifrån 

enkäten upplever vårdnadshavare att de har större inblick i 

fritidshemmets verksamhet än tidigare. De upplever även att 

aktiviteterna stimulerar deras barns lärande. I mötet med eleverna 

märks det att de har större inblick i verksamheten och varför man gör 

olika aktiviteter på fritidshemmet.  

 

Skolinspektionens tillsyn-anmälningar-klagomål  

Skolinspektionens tillsyn av fritidshemmet i Åtvidaberg 2018 visar 

följande brister hos huvudman: 

● Följa upp och se till att elevgrupperna har en lämplig 

sammansättning och storlek och i övrigt erbjudas en god miljö.  

● Personalen i fritidshemmen ges möjlighet till den 

kompetensutveckling som krävs för att de på ett professionellt 

sätt ska kunna arbeta mot fritidshemmets nationella mål.  

● Alla anmälningar om kränkande behandling anmäls till rektorn 

så att rektorn i sin tur kan anmäla dessa till huvudmännen. 

● Följa upp och analysera resultaten inom fritidshemmen i 

förhållande till de nationella målen.  

● Utifrån en analys av de som framkommer i uppföljningen 

besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder och dokumentera 

dessa.   
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● Planera för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 

genomföra dessa.  

● Tillämpa en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till 

elevernas olika behov och förutsättningar för att säkerställa en 

likvärdig utbildning. 

 

 

 

  

Strategier 

a) Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshemmet 

b) Utveckla samarbetet mellan fritidshem och skola med läroplanen 

som grund 

c) Utveckla en resursfördelningsmodell 

d) Öka kompetensen kring uppdraget hos fritidshemmets personal 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

a) Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshemmet   

1. Upprätta en modell för att följa upp, analysera 

resultaten och ta fram mål i förhållande till nationella mål 

Skolchef resp 

rektor 

Senast dec 

2018 

2. Följa upp anmälningar om kränkande behandling Skolchef Ht-18 

3. Utveckla kompetensförsörjningen för fritidshemmet Skolchef resp 

rektor 

Ht-18 

4. Kvalitetsuppföljning genom verksamhetsbesök Sakkunnig Ht-18 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

b) Utveckla samarbetet mellan fritidshem och skola 

med läroplanen som grund 

  

1. Med stöd av förstelärare utveckla gemensamma 

lärandemål 

Rektor Ht-18 
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Aktiviteter Ansvarig Klart 

c) Utveckla en resursfördelningsmodell   

1. Skapa en modell som i högre utsträckning tar hänsyn 

till behov utifrån socioekonomiska förutsättningar 

Skolchef Ht-18 

Actions Ansvarig Klardatum 

d) Öka kompetensen kring uppdraget hos 

fritidshemmets personal 

    

1. Fortsätta utveckla FRUG (Fritidshemmets 

utvecklingsgrupp) och dess arbete  

Biträdande 

rektor 

Centralskolan 

Fortlöpande  

2. FRUG-träffar 2-3 halvdagar/termin Biträdande 

rektor 

Centralskolan 

 Fortlöpande 

3. Ett gemensamt kvällsmöte per termin med all 

fritidshemspersonal i kommunen med utgångspunkt i 

läroplanen. 

Biträdande 

rektor 

Centralskolan 

Fortlöpande 

 

10. Grundskola och förskoleklass 

 

10.1 Förutsättningar för utbildningen 

 

Skolledning  

I kommunen finns det fem grundskoleenheter som var och en leds av 

en rektor. På Central F-3 samt Allé 4-6 har rektor till sin hjälp en bitr. 

rektor på 50 %, på Allé 7-9 har rektor en bitr. rektor på 100 %. Grebo 

F-6 och Björsäter F-6 leds av en och samma rektor. Rektorerna har 

mellan 1-6 års rektorserfarenhet, två är klara med rektorsutbildningen 

och två har den pågående. En av de bitr. rektorerna kommer att 

påbörja rektorsutbildningen under hösten 2018. 
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Skolpliktsbevakning  

Förvaltningen genomför skolpliktsbevakning via lärplattformen IST 

en gång/månad. Syftet är att säkra att samtliga barn/elever som är 

folkbokförda i kommunen genomför sin skolplikt vid någon enhet 

inom/utom kommunen. På enhetsnivå genomförs skolpliktsbevakning 

utifrån en kommungemensam rutin, där elever med minst 20 % 

frånvaro blir föremål för utredning. Grundläggande principer för ett 

framgångsrikt arbete är system för upptäckt av frånvaro, systematisk 

kartläggning av orsaker till frånvaro samt åtgärder utifrån 

kartläggning.  

 

Under våren 2018 har förvaltningen antagit en ny rutin för 

skolpliktsbevakning som tydligare fokuserar på elevens totala 

frånvaro, oavsett om den är anmäld eller inte. För elevens lärande är 

det av mindre betydelse om ev. frånvaro är beviljad eller ej. I tabellen 

nedan kan man se att den totala frånvaron per termin är relativt 

konstant fram till åk 8 och 9 då den ökar något. Antalet elever med 

mer än 20 % frånvaro är också relativt konstant fram till åk 7. I åk 8 

ser vi ett större antal frånvarande elever detta läsår. (Björsäters skola 

är inte med i tabellen på grund av för få individer) 
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Studie och yrkesvägledning  

 

På Alléskolan finns en 100 % tjänst som studie och yrkesvägledare. 

Studie och yrkesvägledaren arbetar i huvudsak mot eleverna i åk 7-9 

och mot grundsärskolan men arbetar även strategiskt med de 

övergripande riktlinjerna för studie och yrkesvägledning i ett F-19 

perspektiv som sammanfattas i vår plan för studie- och 

yrkesvägledning. Utgångspunkten i planen är att läroplanens mål om 

studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för alla som arbetar i 

skolan. 

 

Kränkningsanmälningar  

Under läsåret 2017/2018 anmäldes det in 20 fall av kränkande 

behandling i grundskolan till huvudmannen. Från Alléskolan 4-6 har 

det kommit in 12 anmälningar, 11 av dom avser elev-elev. Och en 

avser personal-elev. Anmälningarna avser fysiska eller verbala 

kränkningar. 

Från Alléskolan 7-9 har det kommit in 5 stycken anmälningar, 4 avser 

elev-elev och ett ärende avser personal-elev. Gällande Alléskolan 7-9 

avser de flesta verbala kränkningar. 

Centralskolan har anmält 3 fall av kränkande behandling. Alla avser 

elev-elev, det är både fysiska och verbala kränkningar. 

 

Läsa, Skriva garanti i grundskolan 

Under verksamhetsåret har arbetet med att systematiskt följa upp och 

analysera insatser samt effekter utvecklats, i syfte att nå målet att alla 

elever efter åk 3 ska kunna läsa och skriva. De diagnoser och 

kartläggningar som görs i verksamheten kommer under året att 

införlivas i det systematiska kvalitetsarbete och dokumenteras i 

verksamhetsplaner. Planen för kartläggningarna bifogas som bilaga.  
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Utfall resultat grundskola år.9 

 

 
 

Alléskolans avgångsklass når 89,2% behörighet till gymnasieskolan, 

vilket ska jämföras med 76,1 % året innan. Genomsnittet för 

Östergötland 2017 var 84 %.  
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Meritvärdet 2018 blev 226 poäng i förhållande till modellberäknat 

värde på 223 poäng (Uppskattat SALSA värde, samma som för 2017), 

vilket ger ett positivt SALSA. Detta visar ett trendbrott över tid. 

 

 

Strategier 

a) Uppföljning och analys läsa-och skriva garanti  

b) Uppföljning och analys elevers frånvaro 

 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

a) Uppföljning och analys läsa-och skriva garanti   

1. Utveckla en modell för genomförande, resultat samt 

analys 

Sakkunnig Ht 2018 

2. Skapa gemensamma och kvalitetssäkrade 

arbetsmetoder kopplade till analysen. 

Rektor Ht 2018 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

b) Uppföljning och analys elevers frånvaro   

1. Följa upp skolplikten i samarbete med elevhälsans 

proaktiva arbete vid samtliga enheter. 

Elevhälsan Ht 2018 

 

10.2 Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

 

Verksamhetsbesök - resultat och analys  

Som en del av kvalitetsarbetet följer förvaltningen upp grundskolorna 

i syfte att identifiera verksamheten i förhållande till lagar och regler. 

Vid verksamhetsbesöken under 2017 har grundskolans mål och 

fokusområden belysts genom intervju med rektor, pedagoger, elever 

samt elevhälsa. Målet är att identifiera alla elevers lika rätt till god 

utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. 

 

 

Resultatet av verksamhetsbesöket visar att verksamheten eftersträvar 

att ge stöd inom klassen ram så långt detta är möjligt, elever upplever 
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trygghet i skolan samt att elever erbjuds hjälp utifrån behov. Analysen 

av verksamhetsbesöken har identifierat att grundskolan behöver öka 

elevens upplevelse av delaktighet och inflytande, utveckla elevens läs-

och skrivförmåga, utveckla pedagogers förmåga kring betyg och 

allsidig bedömning men även resultatanalys, utveckla övergång 

mellan förskola och förskoleklass, samordna fritidshem och skola 

kring ett lärande i mötet med elev, utveckla kompetens och förmåga 

kring anpassningar och särskilt stöd, utveckla elevhälsans främjande 

och förebyggande arbete, utveckla integration av grundsärskola samt 

utveckla ökad måluppfyllelse. 

 

Enkätprocessen - resultat och analys  

Genom omfattande kvalitetsenkäter som samtliga elever i grundskolan 

(år.4-9), pedagoger och föräldrar (förskoleklass-år.9) inom grundskola 

svarar på, får vi återkoppling på hur grundskolan upplevs inom ett 

antal viktiga framgångsfaktorer. Enkätresultaten har en mycket stor 

betydelse för kvalitetsuppföljning och ger värdefullt underlag till 

skolornas systematiska kvalitetsarbete och verksamhetsplaner. Vidare 

ger enkätresultaten en möjlighet att sprida goda exempel från skolor 

som lyckas bra inom ett område till skolor som behöver stöd för att 

förbättras. Slutligen används enkätresultaten på enhetsnivå för att 

identifiera förbättringsområden och goda exempel. Enkätfrågorna är 

baserade på Skolinspektionens bedömningsområden och bidrar till att 

fånga upp företeelser och attityder som är svåra att fånga upp på annat 

sätt. Enkätsvaren ger indikationer på i vilken grad olika påståenden 

sker i verksamheten, men inte vilket innehåll eller vilken kvalité. 

 

Resultatet av enkäterna inom förskoleklass visar att vårdnadshavarna 

är mycket nöjda med verksamheten. Vidare visar enkäten höga värden 

inom arbetsro, anpassningar efter elevens behov och stimulans, där 

barns intresse för skolarbetet samt att undervisningen passar barnen 

har mycket höga värden. Analysen av enkäterna visar att förskoleklass 

behöver utveckla hur elevhälsan informerar sig om barnens skol- och 

livssituation. 

 

 

 

 

Resultatet av enkäterna för grundskolan visar generellt att förhindra 

kränkningar, trygghet, grundläggande värden i skolan och i 

undervisningen samt tillit till elevens förmåga fortsätter att utvecklas 
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positivt. Analysen av enkäterna visar lägre värden för grundskolan 

kring stimulans och utmaningar, elevers inflytande och delaktighet, 

elevhälsans främjande och förebyggande arbete, bedömning och 

betygsättning och samverkan kring undervisning, främst planeringen. 

 

Betyg - och resultatanalys  

 

År.9  

Alléskolans avgångsklass når 89,2% behörighet till gymnasieskolan, 

vilket ska jämföras med 76,1 % året innan. Genomsnittet för 

Östergötland 2017 var 84 %. Meritvärdet blev 226 poäng i förhållande 

till modellberäknat värde på 223 poäng, vilket ger ett positivt SALSA. 

Utfallet är det högsta i jämförelse över tid.  I denna statistik är 

nyanlända elever (de som kommit till Sverige de senaste 4 åren) 

medräknade. Kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 64 % 2017 

till 79 % i år. Genomsnittet för Östergötland var 76 %. Vidare visar 

ämnena bild, hemkunskap samt idrott högst betygspoäng, ämnena 

biologi och matematik lägst betygspoäng. Ämnet biologi är det ämne 

där flest elever inte når kunskapsmålen. Skolan har arbetat 

framgångsrikt och aktivt med resultatuppföljning både på individ-och 

ämnesnivå, vilket resulterat i förbättrade resultat. De stora 

skillnaderna mellan betygen på höstterminen och betygen på 

vårterminen behöver utredas. Slutligen behöver man analysera 

moderna språk, där 41 % av eleverna har valt bort detta i år.9, hur 

påverkar detta meritvärdet samt betygspoängen i svenska/engelska? 

 

År.6  

Andel elever som uppnått kunskapskraven år.6 (2018) är 71 %, vilket 

jämförs med 77 % förra året. Analysen visar att skolorna, i jämförelse 

med utfallet 2017, behöver utveckla undervisningen i engelska, 

svenska, matematik samt fysik/kemi/biologi. 

 

 

 

 

 

 

 

Nationella prov - resultat och analys 

 

År.3 
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Matematik 

Utfallet nationella prov 2018 i år.3 matematik, visar att 91,4% når 

kunskapskraven i relation till 2017 då utfallet blev 90,8%,. Här ser vi 

särskilt att momentet skriftliga räknemetoder har utvecklats positivt.  

 

Svenska 

Utfallet nationella prov 2018 år.3 svenska, visar att 92,2 % når 

kunskapskraven i relation till 2017 då utfallet blev 93,2 %. Här ser vi 

särskilt att momentet läsa faktatext har minskat i måluppfyllelse.  

 

Björsäters utfall i matematik 2018 har minskat med 16 % samt i 

svenska med 7 %. Eftersom elevantalet (11 elever) är litet, är det svårt 

att fastställa kvalitén i utfallet, dock kommer resultatet att analyseras 

lokalt.  

 

Resultaten på nationella proven i åk 3 Grebo/Björsäter våren 2018 

visar att det goda arbetet med direkt återkoppling till eleverna, 

regelbunden uppföljning samt snabba individuella insatser ger mycket 

goda resultat för eleverna i åk 3. Det här arbetssättet kommer 

Grebo/Björsäter att fortsätta med.. 

 

År.6 

Engelska 

Utfallet nationella prov 2018 år.6 engelska, visar att betygspoängen 

har ökat sedan 2017, men når inte upp till riket i snitt. Betygspoängen 

i engelska på Grebo skola har sedan 2017 minskat med 17 %. 

Relationen mellan nationella prov och terminsbetyg år.6 2018 visar på 

avvikelser i ämnet engelska, denna avvikelse kan man konstatera har 

funnits över tid. Här behöver vi utveckla korrelation mellan 

bedömningen av nationella proven samt elevens visade förmågor och 

utveckla betygsättningen. 

 

Matematik 

Utfallet nationella prov 2018 år.6 matematik, visar att betygspoängen 

har minskat med 3,9 % sedan 2017, men ligger över riket i snitt. 

Betygspoängen i matematik på Alléskolan har sedan 2017 minskat 

med 6 % och når inte upp till godkänd nivå. 

Relationen mellan nationella prov och terminsbetyg år.6 (2018) visar 

inte en korrelation i ämnet matematik, där ämnet över tid visar 

avvikelse mellan utfall nationella prov och elevens terminsbetyg. Här 
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behöver vi utveckla korrelation mellan bedömningen av nationella 

proven samt elevens visade förmågor och utveckla betygsättningen. 

 

Svenska 

Utfallet nationella prov 2018 år.6 svenska visar att betygspoängen har 

ökat sedan 2017, men når inte upp till riket i snitt. Betygspoängen i 

svenska på Grebo skola har minskat med 7 %. Relationen mellan 

nationella prov och terminsbetyg år.6 2018 visar inte en korrelation i 

ämnet svenska, där ämnet visar avvikelse mellan utfall och elevens 

terminsbetyg. Här behöver vi utveckla korrelation mellan 

bedömningen av nationella proven samt elevens visade förmågor och 

utveckla betygsättningen mot ökad kvalité.  Genom att pedagogerna i 

Grebo/Björsäter arbetar med att synliggöra elevernas lärande och 

arbeta med formativ bedömning, blir både elever och lärare mer 

förtrogna med de olika kravnivåerna och därmed mer 

bedömningskompetenta. 

 

År.9 

Utfallet år.9 2018 visar att betygspoängen i matematik, engelska, 

fysik, historia samt svenska har ökat sedan 2017. Betygspoängen är 

högre än riket i snitt i dessa ämnen, dock ej i svenska, där 

betygspoängen är något lägre. Relationen mellan nationella prov och 

slutbetyg år.9 2018 visar att matematik, svenska samt historia visar en 

korrelation vilket tyder på god kvalité i betygsättningen. Fysik och 

engelska visar inte en korrelation, där ämnet engelska över tid visar en 

kraftig avvikelse mellan utfall nationella prov och elevens slutbetyg. 

Här behöver vi utveckla korrelation mellan resultat på nationella prov 

samt elevens visade förmågor och utveckla betygsättningen.     

 

Skolinspektionens tillsyn-anmälningar-klagomål  

Vid Skolinspektionens tillsyn av skolenheterna i Åtvidaberg 2018 

kritiserades huvudmannen för att inte uppfylla författningskraven 

gällande att erbjuda studiehandledning på modersmålet till de elever 

som behöver detta.  

 

 

 

 

Vidare visade tillsynen inom förskoleklassen att huvudmannen ska: 

● Följa upp och analysera resultaten 
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● Utifrån en analys besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder 

och dokumentera detta 

● Planera och dokumentera genomförandet av 

utvecklingsåtgärder och genomföra dessa 

  

Skolinspektionens tillsyn visar att utbildningen i grundskolan i 

Åtvidaberg kommun i flera avseenden uppfyller författningarnas krav. 

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen på ett systematiskt sätt 

följer upp och analyserar förutsättningar, genomförande och resultat 

inom utbildningen i grundskolan samt vidtar åtgärder för att utveckla 

verksamheten och förbättra måluppfyllelsen.  

 

Strategier 

a) Systematiskt kvalitetsarbete för förskoleklass och grundskola 

b) Betyg och bedömning 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

a) Systematiskt kvalitetsarbete för förskoleklass och 

grundskola 

  

1. Följa upp, analysera och åtgärda resultaten i förhållande 

till nationella mål, SALSA och nationella prov. 

Rektor Okt 2018 

2. Kvalitetsuppföljning genom verksamhetsbesök Skolchef Ht-18 

3. Säkra studiehandledning på modersmålet utifrån behov. Rektor Ht 2018 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

b) Betyg och bedömning   

1. Utveckla förmåga inom betyg och bedömning inom 

organisation 

Förstelärare/ 

Rektor 

VT 2019 

2. Utveckla forum och strukturerade former för 

samverkan kring bedömning och betygsättning.  

Skolchef VT 2019 
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11. Grundsärskola 

11.1 Förutsättningar för utbildningen 

 

Skolpliktsbevakning 

Förvaltningen genomför skolpliktsbevakning via IST en gång/månad. 

Syftet är att säkra att samtliga barn/elever som är folkbokförda i 

kommunen genomför sin skolplikt vid någon enhet inom/utom 

kommunen. På enhetsnivå genomförs skolpliktsbevakning utifrån en 

kommungemensam rutin, där elever med minst 20 % frånvaro blir 

föremål för utredning. Grundläggande principer för ett framgångsrikt 

arbete är system för upptäckt av frånvaro, systematisk kartläggning av 

orsaker till frånvaro samt åtgärder utifrån kartläggning. 

Grundsärskolan har under (17/18) dokumenterat 

skolpliktsbevakningen manuellt och således finns ingen övergripande 

uppföljning. Under 2018 kommer grundsärskolans elever att 

integreras med Skola 24, vilket leder till utvecklad uppföljning, analys 

och åtgärder.  Här behöver förvaltningen utveckla processer som 

säkrar att enheter meddelar hög frånvaro samt åtgärder.  

  

Skolledning  

Grundsärskolan leds av rektor som tillika leder Alléskolan 4-6. Rektor 

har slutförd rektorsutbildning. 

 

Studie och yrkesvägledning 

Se grundskolan 

 

Kränkningsanmälningar  

Inga anmälningar finns för läsåret 2017/2018 

 

Andelen elever av en årskurs som fullgör sin skolgång inom ramen för 

grundsärskolan fortsätter att öka. Störst är ökningen av elever inom 

ramen för träningsskolan. Eleverna är också yngre idag när de skrivs 

in i grundsärskolan. Ökningen av elever till träningsskolan gör att 

personalen behöver kompetensutvecklas för att möta dessa elevers 

behov. All personal utbildas i tecken som stöd och AKK (alternativ 

och kompletterande kommunikation) vilket bidrar till och underlättar 

elevernas kunskapsinhämtning.  

 

Under 2018 förstärka verksamheten med språkutvecklande insatser till 

eleverna i form av talstöd.  

 



  

56 
 

Grundsärskolan i Åtvidaberg finns fysiskt på Alléskolan med elever 

från F-9 med tillhörande fritidshem. Från att vara en verksamhet som 

är integrerad i grundskolans lokaler ska samarbetet med grundskolan 

utvecklas med målet att öka kompetensen och kvalitén i båda 

verksamheterna.  

 

Elevernas kunskapsutveckling i förhållande till de nationella 

kunskapskraven ska öka. Detta följs upp i samband med att eleverna 

får sina IUP:er en gång per år. 

  

Strategier 

a) Utveckla integrering och samarbete med grundskolan 

b) Utveckla processer för skolpliktsbevakning 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

a) Utveckla integrering och samarbete med grundskola   

1. Kvalitetsuppföljning genom verksamhetsbesök Skolchef Ht-18 

b) Utveckla processer för skolpliktsbevakning   

1. Följa upp skolplikten i samarbete med elevhälsan Sakkunnig Vt 2019 

2. Säkra att skolplikten hanteras genom Skola 24 Rektor Ht 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Utveckling av utbildningen 

 

Verksamhetsbesök - resultat och analys  
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Som en del av kvalitetsarbetet följer förvaltningen upp varje enhet i 

syfte att identifiera verksamheten i förhållande till lagar och regler Vid 

verksamhetsbesöket under 2017 har grundsärskolans mål och 

fokusområden belysts genom intervju med rektor, pedagoger, elever 

samt elevhälsa. Målet är att identifiera alla elevers lika rätt till god 

utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. 

 

Resultatet av verksamhetsbesöket visar att eleven är delaktig kring 

innehåll undervisning, att lärandet följs via loggbok, ett 

individanpassat lärande för varje elev samt att varje elev har en 

målkarta. Analysen av verksamhetsbesöken har identifierat 

utvecklingspotential inom vårdnadshavares möjlighet att följa sitt 

barns lärande samt betyg och bedömning. 

 

Enkätprocessen - resultat och analys  

Genom omfattande kvalitetsenkäter som samtliga elever i 

grundsärskolan, pedagoger och föräldrar svarar på, får vi återkoppling 

på hur grundsärskolan lyckas med ett antal viktiga framgångsfaktorer. 

Enkätresultaten har en mycket stor betydelse i kvalitetsuppföljning 

och ger värdefullt underlag till grundsärskolans systematiska 

kvalitetsarbete och skolans verksamhetsplan Vidare ger 

enkätresultaten en möjlighet att sprida goda exempel från skolor som 

lyckas bra inom ett område till skolor som behöver stöd för att 

förbättras. Slutligen används enkätresultaten på enhetsnivå för att 

identifiera förbättringsområden och goda exempel. Enkätfrågorna är 

baserade på Skolinspektionens bedömningsområden och bidrar till att 

fånga upp företeelser och attityder som är svåra att fånga upp på annat 

sätt. Enkätsvaren ger indikationer på i vilken grad olika påståenden 

sker i verksamheten, men inte vilket innehåll eller vilken kvalité. 

 

Resultatet av enkätutfallet visar att hög nöjdhet, elevens utveckling, 

förhindra kränkningar, stimulans samt veta vad som krävs utvecklats 

positivt. Analysen av enkätutfallet visar utvecklingspotential inom 

studiero men även elevernas lust att lära samt att påverka 

skoluppgifterna. Pedagogerna skattar sig lågt med att eleverna är 

delaktiga i utformningen av undervisningen.  

 

Rektorn har haft fokussamtal med några elever ur varje årskurs där det 

har framkommit att eleverna upplever sig delaktiga i utformningen av 

olika moment i undervisningen t ex hur de vill ta till sig information 

och hur de vill arbeta med olika teman. 
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Grundsärskolan behöver dock öka fokus på inflytande och delaktighet 

eftersom detta är viktigt för elevernas inlärning och motivation. 

Grundsärskolan behöver synliggöra och hjälpa eleverna att förstå 

medbestämmande och hitta bra områden i undervisningen där de kan 

vara med och påverka och göra skillnad.  

 

Resultat och analys 

Grundsärskolan har tidigare läsår inte utgått från målen på ett 

strukturerat sätt i undervisningen och i omdömeskrivningarna. Det här 

är något enheten satsade extra på under läsåret. Grundsärskolan har 

blivit bättre på är att formulera målen för eleverna och föräldrarna och 

att utgå från målen i utvecklingssamtalen. År.1-3 använder målkartor 

med prioriterade mål medan år. 4-9 använder matriser i alla ämnen 

och sätter betyg för alla elever i 6-9. Grundsärskolan har påbörjat ett 

viktigt arbete för att höja och synliggöra kunskapsutvecklingen hos 

eleverna på särskolan. Två pedagoger har skickats på 

kompetensutveckling gällande kunskap och bedömning i syfte att 

kunna kompetensutveckla sina kollegor. IST lärandes modul för 

särskolan kommer att underlätta rektors insyn i varje elevs 

kunskapsutveckling. Studiecirkel med fokus på elevernas delaktighet 

påbörjades under senare delen av förra läsåret, detta är ett led i att i 

större utsträckning fokusera kring verksamhetens lärandeuppdrag. 

 

Skolinspektionens tillsyn-anmälningar-klagomål  

I samband med skolinspektionens kvalitetsgranskning vårterminen 

2018 identifierades att grundsärskolan behöver utveckla att lärarna 

samverkar i arbetet med att nå utbildningsmålen, säkra att elevhälsan 

arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja 

elevernas utveckling mot utbildningsmålen, följa upp och 

dokumentera skolenhetens resultat i förhållande till de nationella 

målen, rektorn ska följa upp skolenhetens kunskapsresultat, utifrån en 

analys av det som framkommer i uppföljningen av såväl trygghet som 

elevernas kunskapsresultat besluta om nödvändiga 

utvecklingsåtgärder, planera för och genomföra dessa och att 

kvalitetsarbetet på grundsärskolan genomförs under medverkan av 

lärare och övrig personal.  

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av huvudman vårterminen 

2018 visar att utbildningen i grundsärskolan i Åtvidabergs kommun i 

flera avseenden uppfyller författningarnas krav.  
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Åtvidabergs kommun behöver dock förbättra det systematiska 

kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för grundsärskolan. Det saknas på 

huvudmannanivå en uppföljning av verksamhetens resultat som kan 

ligga till grund för analyser av verksamheten.  

  

 

Strategier 

a) Grundsärskolans kunskapsuppdrag ska tydliggöras 

b) Systematiskt kvalitetsarbete för grundsärskola 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

a) Grundsärskolans kunskapsuppdrag ska tydliggöras   

1. Följa upp omdömen (Skollagen 11 kap, § 16a) Sakkunnig Vt 2019 

2. Efterfråga analys och slutsatser kring elevernas 

kunskapsutveckling 

Sakkunnig Vt 2019 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

b) Systematiskt kvalitetsarbete för grundsärskola   

1. Följa upp, dokumentera, analysera och åtgärda 

resultaten i förhållande till nationella mål 

Rektor Okt 2018 

2. Kvalitetsuppföljning genom verksamhetsbesök Skolchef Ht-18 

 

 

12. Gymnasieskola 

12.1 Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Av eleverna i avgångsklasserna 2017 erhöll 96,3% gymnasieexamen 

(en minskning från 97,2% året innan) och poängsnittet var 13,7. 

Andelen med Gymnasieexamen har under de senaste åren pendlat 

mellan 90 och 97 %. Då en avgångsklass består av relativt få individer 

är det naturligt att resultaten år från år kan variera ganska mycket.  
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Facetten svarar idag för utbildningen av drygt 40 % av kommunens 

gymnasieungdomar. Det finns, i jämförelse med kommuner med 

liknande struktur, en potential att öka denna andel, skolan är även 

byggd för betydligt fler elever än man har idag. Framför allt flickor 

väljer i högre grad att studera på annan ort, i första hand Linköping. 

 

Andelen elever som läser på högskoleförberedande program på 

Facetten har ökat betydligt på några år. Detta gör att skolan gått från 

att vara en mer utpräglad yrkesskola till att ha en sammansättning som 

i det stora hela mer motsvarar det nationella snittet. Samtidigt kvarstår 

en stor efterfrågan på arbetskraft med en gymnasial yrkesutbildning. 

 

Med 40 % av eleverna inom idrottsprofilerna är gymnasieskolan i hög 

uträckning beroende av dessa för sitt elevunderlag. Detta beroende 

skulle behöva minska då det över tid utgör en riskfaktor. Även här är 

en strategi att i högre grad locka flickor att söka till Facetten. 

 

Under året har en kommunövergripande plan för 

introduktionsprogrammen fastställts av huvudmannen.  

 

Skolledning 

 

Gymnasieskolan Facetten är uppdelad i 4 rektorsenheter. Varje enhet 

leds av en rektor, dock är rektor för Facetten 1 och Facetten 4 samma 

person. Av de tre rektorerna är det en som har statlig rektorsutbildning 

och övriga två anställdes som rektorer innan 2011. 

 

 

 

Studie och yrkesvägledning  

Gymnasieskolan Facetten har en studie och yrkesvägledare på 60 % 

 

Hemkommunens utbud  

Åtvidaberg erbjuder nio nationella program på egen gymnasieskola 

varav sju har intag till årskurs 1 läsåret 2018/2019. Övriga program 

erbjuds genom samverkansavtal inom samverkansområdet. Ett relativt 

brett utbud är en förutsättning för att över tid upprätthålla en attraktiv 

gymnasieskola på en pendlingsort. Samtidigt innebär utbudet en 

utmaning med delvis mycket små undervisningsgrupper. Utbudet 
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behöver också analyseras utifrån attraktivitet för både flickor och 

pojkar.  

 

Kommunalt aktivitetsansvar 

Förutom skollagens krav på det kommunala aktivitetsansvaret har 

Åtvidabergs kommun även en överenskommelse med 

Arbetsförmedlingen inom ramen för Delegationen för ungas arbete. 

Den modell som tagits fram för arbetet med kommunalt 

aktivitetsansvar implementeras under hösten 2018 med målsättning att 

alla processer ska vara på plats under hösten. 

 

Kränkningsanmälningar 

Huvudmannen har tagit emot två anmälningar om kränkande 

behandling från Bildningscentrum Facetten. Båda anmälningarna 

avser elev-elev, och avser verbal och psykisk kränkning. 

 

Resursfördelning 

Resursfördelningen till gymnasiet påverkas till stor del av att 

gymnasieskolan i betydligt högre grad än grundskolan verkar på en 

konkurrensutsatt marknad. Detta innebär att det på ett helt annat sätt 

än för grundskolan är svårare att över tid göra prognoser för den egna 

gymnasieskolan. Idag finansieras Bildningscentrum Facetten på 

samma sätt som övriga kommunala verksamheter genom ett 

anslagssystem med äskande. Samtidigt betalar Åtvidabergs kommun 

skolor i andra kommuner och fristående skolor enligt ett 

elevpengsystem med delvis gemensam prislista i regionen. För att 

över tid få en bra kontroll över kostnaderna för gymnasieskolan utreds 

under 2018 förutsättningarna för ett elevpengsystem även för den egna 

gymnasieskolan. Detta behöver då också ta hänsyn till de faktorer som 

betyg, föräldrars utbildningsnivå, kort tid i landet och liknande som 

kan innebära behov av förstärkta resurser. 

 

Strategier 

a) Öka attraktionskraften hos Bildningscentrum Facetten 

b) Utveckla en ersättningsmodell 

c) Implementera ny modell för kommunalt aktivitetsansvar 

 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 
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a) Öka attraktionskraften hos Facetten   

1. Genomföra ny attitydundersökning i grundskolans åk 8 

och 9. 

Sakkunnig November 

2018 

2. Analysera framtida utbildningsutbud Skolchef/ 

Lednings- 

grupp Gy 

Hösten 2018 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

b) Utveckla en ersättningsmodell   

1. Skapa en tydlig ersättningsmodell som bygger på 

elevpeng även för den egna gymnasieskolan. 

Sakkunnig/ 

Controller 

Hösten 2018 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

c) Implementera ny modell för kommunalt 

aktivitetsansvar 

  

1. Organisera styrgrupp för kommunalt aktivitetsansvar Sakkunnig   

 

 

 

 

 

12.2 Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

 

Verksamhetsbesök - resultat och analys  

Som en del av kvalitetsarbetet följer förvaltningen upp varje enhet i 

syfte att identifiera verksamheten i förhållande till lagar och regler Vid 

verksamhetsbesök under 2017 har ett antal fokusområden belysts 

genom intervju med rektor, pedagoger, elever samt elevhälsa:  

● Undervisning och lärande. 

● Extra anpassningar och särskilt stöd. 

● Bedömning och betygssättning. 
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● Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. 

● Förutsättningar för lärande och trygghet. 

● Styrning och utveckling av verksamheten. 

Målet är att att identifiera hur nära eller långt ifrån verksamheten befinner 

sig i förhållande till lagar och regler samt identifiera nästa steg. 

 

Resultatet av verksamhetsbesök visar att det inom Bildningscentrum 

Facetten skiljer sig mellan olika skolenheter och program inom flera 

bedömningsområden.  Både lärare och elever uttrycker att det finns en 

samstämmighet mellan resultat i nationella prov och kursbetyg. Även 

återkopplingen på genomförda uppgifter upplevs som positiv. 

 

Inom bedömningsområdet Trygghet, studiero och åtgärder mot 

kränkande behandling återkommer samma bild som i enkäterna nedan 

att Bildningscentrum Facetten är en trygg skola med ett proaktivt 

elevhälsoarbete.  

 

Slutligen bedömningsområdet extra anpassningar och särskilt stöd där 

det framkommer att elever har nära till stöd från undervisande lärare 

och att det finns en medvetenhet både hos elever och pedagoger om 

möjligheten till särskilt stöd. 

 

Enkätprocessen - resultat och analys 

Genom omfattande kvalitetsenkäter som samtliga elever och 

pedagoger i gymnasieskolan svarar på, får vi återkoppling på hur väl 

gymnasieskolan lyckas med ett antal viktiga framgångsfaktorer. 

Enkätresultaten har en mycket stor betydelse för kvalitetsuppföljning 

och ger värdefullt underlag till skolans systematiska kvalitetsarbete 

och verksamhetsplaner. Vidare används enkätresultaten på enhetsnivå 

för att identifiera förbättringsområden och goda exempel. 

Enkätfrågorna är baserade på Skolinspektionens bedömningsområden 

och bidrar till att fånga upp företeelser och attityder som är svåra att 

fånga upp på annat sätt. Enkätsvaren ger indikationer på i vilken grad 

olika påståenden sker i verksamheten, men inte vilket innehåll eller 

vilken kvalité. 

 

Resultatet av elevenkäterna visar att gymnasieskolan uppfattas som en 

trygg plats samt att relationen mellan lärare och elev är god, samtidigt 

ger elevenkäterna låga värden på elevers inflytande och påverkan både 

på undervisningen men även på utbildningen och skolan i stort. 
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Personalenkäten visar i stort samma styrkor och utvecklingsområden 

som elevenkäten. Dessutom framkommer här ett behov av att utveckla 

samarbetet mellan lärare. 

 

Examensresultat 

Nedanstående redovisas examensresultat på programnivå för läsåret 

2017/2018. Examensfrekvens är ett mått som redovisas i SKL:s 

Kolada under senare delen av hösten. Denna beräknas på alla elever 

inklusive introduktionsprogram och är inte det samma som 

sammanställning av nedanstående resultat. 

 

Andel med examen Antal 

elever 

-18 

Utfall 18 Antal 

elever -17 

Utfall 17 Antal 

elever -16 

Utfall 16 

NA 8 100 % 12 92 % 14 100 % 

EE 3 100 % 6 67 % 7 71 % 

IN 5 100 % 0  2 50 % 

TE 2 100 % 1 100 % 7 57 % 

BA 7 100 % 8 88 % 13 100 % 

EK 12 100 % 18 89 % 17 100 % 

SA 16 88 % 12 100 % 14 93 % 

BF 7 86 % 17 88 % 12 93,8% 

HA 16 69 % 14 100 % 10 80 % 

Totalt 76 89,5% 91 91 % 96 89,5% 

 

Examensgraden får anses vara mycket hög på Facetten och har med 

individuella variationer mellan program varit mycket hög över tid.  
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Nationella prov - resultat och analys  

I all analys av de nationella proven behöver man komma ihåg att det 

är relativt få individer vi mäter (Matematik 4 omfattade 2018 endast 4 

elever). Detta gör att man behöver vara försiktig med generaliseringar. 

Det innebär också att det kan uppstå stor differens på program- och 

kursnivå mellan resultat på nationella prov och kursbetyg redan med 

ett litet frånfall från nationella proven av elever som ändå ska 

betygsättas på kurs. 

Med det sagt så kan vi konstatera att det finns stora skillnader mellan 

programmen hur eleverna klarat de nationella proven i Engelska, 

Matematik och Svenska.  

 

Engelska 

I Engelska 5 (första gymnasiekursen i engelska och den enda 

gemensam för alla program) har alla program klarat ett medelpoäng 

som motsvarar lägst betyget E, här finns också den minsta skillnaden 

mellan högskoleförberedande och yrkesprogram. Resultatet på kursen 

Engelska 6 är som förväntat något lägre än för Engelska 5 trots det ser 

vi att de elever på yrkesprogram som läst Engelska 6 har ett 

medelresultat som motsvarar betyget E. 

 

Kurs    Medelpoäng NP 17/18 

Engelska 5  

Högskoleförberedande program 14,5 

Yrkesprogram  12,1 

Totalt  13,3 

Engelska 6  

Högskoleförberedande program 12,3 

Yrkesprogram  10,7 

Totalt  11,9 

 

Matematik 

Resultaten i matematik är betydligt mer varierande än för engelska. 

För nationella proven i Matematik 1 gäller att samtliga elever på 

högskoleförberedande program som skrivit provet har klarat det med 

lägst betyg E. För de yrkesförberedande programmen finns stora 
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skillnader, där Barn- och Fritidsprogrammet och Handelsprogrammet 

utmärker sig positivt och är de enda yrkesprogram där medelresultatet 

på provet blev högre än 10 (det vill säga motsvarande E). Samtidigt är 

framför allt BF en väldigt liten grupp. De övriga yrkesprogrammen 

har ett provresultat på mellan 5 och 8,21, det vill säga man når inte 

upp i poäng som motsvarar betyget E. Vad gäller proven i de högre 

matematikkurserna (gäller högskoleförberedande program) får 

resultaten anses vara bra, av sammanlagt 46 nationella prov i 

matematik 2-4 har endast en elev provbetyget F.  

  

 

Kurs Medelpoäng NP 17/18 

Matematik 1a, 1b, 1c   

Högskoleförberedande program 13,7 

Yrkesprogram  9,1 

Totalt   11,5 

  

Matematik 2a, 2b, 2c   

Högskoleförberedande program 11,7  

  

Matematik 3b, 3c   

Högskoleförberedande program 12,6  

  

Matematik 4   

Högskoleförberedande program 13,1 

 

Svenska 

Avseende de nationella proven i Svenska 1/svenska som andraspråk 1 

så är resultaten på de högskoleförberedande programmen jämna och 

relativt höga med ett medel på 13,21. Här finns en markant skillnad 

jämfört med yrkesprogrammen, där endast Barn- och 

Fritidsprogrammet har ett medelpoäng på godkänd nivå, motsvarande 

betyg E.  
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Vad gäller nationellt prov i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 så är 

det i stort sett bara elever från högskoleförberedande program som 

genomfört det, undantaget är en elev på Barn- och Fritidsprogrammet. 

Sammanlagt är det 12,8% av eleverna som ej nått upp till lägst E på 

provet, detta får anses vara mycket högt. Som jämförelse hade 

högskoleförberedande program i riket våren 2017 endast 4,6 % av 

eleverna som ej nådde upp till E. 

 

Kurs   Medelpoäng 17/18 

Svenska/Svenska som andraspråk 1   

Högskoleförberedande program 13,38 

Yrkesprogram  9,39 

Totalt   11,36 

  

Svenska/Svenska som andraspråk 3   

Högskoleförberedande program 11,84  

 

Resultaten på nationella proven bekräftar en bild som skolledningen 

ger av relativt stora svårigheter för många elever att nå upp till en 

godkänd lägstanivå. Framför allt är det resultaten på 

yrkesprogrammen som är skäl till oro.  

 

 

 

De bitvis mycket låga resultaten i de ämnen för vilka det finns 

nationella prov visar på en klar risk att kunskaper i framför allt 

svenska och matematik hos flera elever är så låga att de skapar hinder 

även att ta till sig och utveckla kunskaper och färdigheter i de övriga 

ämnena. Till detta kommer att det är en inte obetydlig del av eleverna 

på högskoleförberedande program som har svårt att nå godkänt 

resultat på nationella provet för svenska 3.  

 

Betyg - resultat och analys  

Samstämmigheten mellan nationella prov och kursbetyg på Facetten 

är hög, delvis mycket hög. Det är naturligtvis bra att det är så. 

Samtidigt skapar absolut samstämmighet en fråga om hur stort 

genomslag nationellt prov får i den sammanlagda bedömningen av 
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elevens kunskaper och förmågor i relation till kunskapsmålen i 

respektive kurs. På samma sätt som i avsnittet om nationella prov 

behöver man när man gör jämförelse mellan betyg och nationella prov 

vara medveten om att det finns en grupp som betygssätts utan att ha 

genomfört hela eller delar av det nationella provet för kursen. Detta 

kan förklara vissa diskrepanser. 

 

Engelska 

Resultaten i engelska är överlag betydligt bättre än i både Svenska och 

Matematik. Detta gäller både för nationella prov och för kursbetyg för 

både kurserna Engelska 5 och 6. Ämnet skiljer sig också genom att 

resultaten på den högre kursen (Engelska 6) är i nivå med den 

gymnasiegemensamma Engelska 5.  

 Medelpoäng 

Nationellt 

prov 

Medelpoäng 

Kursbetyg  

Differens mellan 

Kursbetyg och 

nationellt prov  

   

Engelska 5    

Ekonomiprogrammet 14,64 14,67 0,02 

Naturvetenskapsprogrammet 14,50 15,00 0,50 

Samhällsvetenskapsprogrammet 14,32 14,55 0,23 

Sammanlagt Högskoleförberedande program 14,45 14,64 0,19 

Bygg- och Anläggningsprogrammet 13,33 10,31 – 3,02 

Barn- och Fritidsprogrammet 14,38 13,75 – 0,63 

El- och Energiprogrammet 10,71 13,33 2,62 

Handels- och Administrationsprogrammet 11,50 12,69 1,19 

Industritekniska programmet 11,25 7,50 – 3,75 
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Sammanlagt Yrkesprogram 12,09 11,91 – 0,18 

Totalt 13,33 13,42 0,09 

    

Engelska 6    

Ekonomiprogrammet 11,25 13,75 2,50 

Naturvetenskapsprogrammet  13,75  

Teknikprogrammet 13,75 14,38 0,63 

Totalt 11,88 13,85 1,97 

 

 

Matematik 

Den stora skillnaden på vissa program mellan NP och Kursresultat i 

Matematik 1 kan till dels förklaras med att så många som 16 % av 

eleverna inte har betygsatts på kursen. Flertalet av dessa går 

yrkesprogram men även på ekonomprogrammet har 3 av 17 elever 

inte betygsatts i matematik 1 under första läsåret. 

 Medelpoäng 

Nationellt 

prov 

Medelpoäng 

Kursbetyg  

Differens mellan 

Kursbetyg och 

nationellt prov  

  

Matematik 1a, 1b, 1c    

Ekonomiprogrammet 15,36 15,36 0,00 

Naturvetenskapsprogrammet 16,00 16,00 0,00 

Samhällsvetenskapsprogrammet 12,05 14,77 2,73 

Sammanlagt Högskoleförberedande program 13,66 15,12 1,46 
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Bygg- och Anläggningsprogrammet 7,00 11,43 4,43 

Barn- och Fritidsprogrammet 12,50 13,33 0,83 

El- och Energiprogrammet 8,21 12,00 3,79 

Handels- och Administrationsprogrammet 10,83 11,82 0,98 

Industritekniska programmet 5,00 10,00 5,00 

Sammanlagt Yrkesprogram 9,07 11,85 2,78 

Totalt 11,55 13,82 2,28 

Matematik 2a, 2b, 2c    

Ekonomiprogrammet 11,35 11,35 0,00 

Samhällsvetenskapsprogrammet 11,43 11,43 0,00 

Totalt 11,67 11,38 -0,29* 

*Skillnaden på -0,29 i totalsumman beror på en grupp teknikelever som gjort NP men inte 

betygsatts 

 

Svenska 

Generellt ligger resultaten i Svenska 1 ganska nära förväntat värde. 

2017 fanns nationellt en differens mellan pojkar och flickor på 2.0 

poäng, på programnivå var skillnaden mellan 1,3 och 2,9 poäng. Då 

Facetten har en hög andel pojkar bör detta, allt annat lika, ge ett 

resultat som är lägre än det nationella medelvärdet.  

 

Resultaten för svenska 3 bör för NA, SA och TE vara en 

varningsklocka. Den primära uppgiften för de högskoleförberedande 

programmen är att förbereda för högre studier. Det är tveksamt om 

elever med så låga resultat i svenska språket är väl förberedda att 

påbörja en akademisk utbildning. 
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 Medelpoäng  

Nationellt 

prov 

Medelpoäng 

Kursbetyg  

Differens mellan 

Kursbetyg och 

nationellt prov  

 Sv1/Sva1    

Ekonomiprogrammet 13,57 14,58 1,01 

Naturvetenskapsprogrammet 13,50 15,50 2,00 

Samhällsvetenskapsprogrammet 13,21 13,64 0,42 

Sammanlagt Högskoleförberedande program 13,38 14,17 0,79 

Bygg- och Anläggningsprogrammet 8,75 10,71 1,96 

Barn- och Fritidsprogrammet 11,25 13,33 2,08 

El- och Energiprogrammet 9,64 11,25 1,61 

Handels- och Administrationsprogrammet 9,53 10,91 1,38 

Industritekniska programmet 5,00 6,67 1,67 

Sammanlagt Yrkesprogram 9,39 10,75 1,36 

Totalt 11,36 12,68 1,32 

Sv3/Sva3       

Ekonomiprogrammet 15,21 15,63 0,42 

Naturvetenskapsprogrammet 12,19 11,67 -0,52 

Samhällsvetenskapsprogrammet 10,00 10,59 0,59 
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Teknikprogrammet* 5,00 11,25 6,25 

Sammanlagt Högskoleförberedande program 11,84 12,38 0,53 

Totalt 11,54** 12,38 0,84** 

* Det mycket låga värdet för Teknikprogrammet kan förklaras med litet urval, vilket ger 

mycket stort genomslag för enskild elev. 

**Skillnaden mellan sammanlagt högskoleförberedande program och Totalt för Sv3/Sva3 

beror på enstaka elev på yrkesförberedande program som gjort NP i kursen. 

 

 

Moderna Språk  

Bildningscentrum Facetten erbjuder Moderna språk i form av Franska, 

Spanska och Tyska. Under läsåret 2017/2018 har 53 betyg satts i 

sammanlagt 10 kurser. 

 

 Franska Spanska Tyska 

Steg 1 Antal satta betyg 4 1 2 

Medel BCF/ Riket 11,88/13,5 12,5/13,0 13,75/13,3 

Steg 2 Antal satta betyg Inga elever 1 1 

Medel BCF/ Riket - 0/12,6 17,5/12,4 

Steg 3 Antal satta betyg Inga elever 22 14 

Medel BCF/ Riket - 15,5/13,8 12,32/13,9 

Steg 4 Antal satta betyg 1 5 2 

Medel BCF/ Riket 15/14,7 13,5/14,0 8,75/14,2 

 

Då det är ett mycket litet antal elever i alla kurser utom två (Spanska 3 

och Tyska 3) är det mycket svårt att göra en analys av betygsutfallet. 

Däremot kan man konstatera att det är väldigt få som betygsatts på 

steg 4, utifrån riket i snitt borde det vara mellan 60 och 65 % av 

antalet som betygsatts i steg 3. Det finns även skäl att utreda 
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förutsättningarna att ge en kvalitativ undervisning med flera 

kursgrupper på en till två elever. 

 

Programgemensamma ämnen 

Det finns nationell statistik för programgemensamma ämnen vilka 

skulle kunna användas för jämförelse med resultaten på Facetten. 

Dock är bortfallet på Facetten, det vill säga elever som inte betygssätts 

inom samma läsår som kursen läses, så högt att det omöjliggör en 

meningsfull jämförelse med statistik på nationell nivå eller med andra 

huvudmän. 

 

Skolinspektionens tillsyn-anmälningar-klagomål  

Under Skolinspektionens regelbundna tillsyn av gymnasieskolan 

framkom en brist avseende tillgång till psykolog för främjande och 

förebyggande arbete inom elevhälsan. Bristen kommer att vara 

åtgärdad i och med start på läsåret 2018/2019 genom att skolpsykolog 

rekryteras till elevhälsan. Under läsåret 2017/2018 har en anmälan 

gjorts till Skolinspektionen avseende Bildningscentrum Facetten. 

Skolinspektionen överlämnade ärendet till huvudmannen att 

handlägga vilket skett. 

 

 

 

 

 

Strategier 

 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

   

1. Kvalitetsuppföljning genom verksamhetsbesök Skolchef Ht-18 

 

14. Gymnasiesärskola 
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Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som tillhör 

gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i 

gymnasiesärskolan. Kommunen får erbjuda utbildning som den själv 

anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller ett 

landsting enligt samverkansavtal med kommunen eller landstinget.  

 

Åtvidabergs kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola. Beslutet 

är taget utifrån bedömningen att elevunderlaget i den egna kommunen 

är för litet för att kunna erbjuda en gymnasieskola med tillräcklig 

kvalitet och programutbud. Det finns ett samverkansavtal med 

Linköpings kommun som ger eleverna full tillgång till deras utbud.  

 

Flertalet av kommunens elever får sin gymnasiesärskoleutbildning i 

Linköpings kommun, enstaka i andra närliggande kommuner eller på 

Naturbruksgymnasiet med Region Östergötland som huvudman.    

15. Vuxenutbildning 

15.1 Förutsättningar för och utveckling av utbildningen inom 

vuxenutbildningen 

 

Vilken utbildning som bedrivs och hur 

Vuxenutbildningen består av grundläggande och gymnasial utbildning 

samt undervisning i svenska för invandrare (SFI), den senare var 

tidigare en egen skolform. Utbildningen kan delas upp i sådan 

utbildning som är en lagstadgad rättighet (grundläggande, SFI samt 

behörighetsgivande gymnasial utbildning) samt sådan vars utbud 

kommunen har rådighet över, huvudsakligen den gymnasiala 

yrkesutbildningen. Åtvidabergs kommun har haft en relativt restriktiv 

hållning till den del av vuxenutbildningen som inte är 

rättighetsbaserad. Till exempel har det funnits få möjligheter för den 

som haft en gymnasieexamen eller motsvarande att få gå en 

yrkesutbildning (undantaget vård och omsorg), under våren 2018 har 

riktlinjerna för antagning förändrats och möjligheten att tas emot även 

för de med en gymnasieexamen eller motsvarande görs nu utifrån en 

individualiserad prövning. 

30 % av kommunens vuxenstuderande, undantaget SFI, läser på 

Bildningscentrum, medräknat SFI stiger andelen till 56 %, övrig 

utbildning är huvudsakligen upphandlad med NTI-skolan och 

Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) som leverantörer. Under läsåret 

2017/2018 ökade omfattningen på vuxenutbildningen, utom SFI, från 

195 till 233 studerande. Deltagandet i vuxenutbildning i Åtvidaberg är 
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tydligt lägre än för riket i snitt och har varit det över tid med mellan 

55 % och 65 % av rikets nivå de senaste 8 åren. Söktrycket till 

vuxenutbildningen är konjunkturkänsligt och återspeglar framför allt 

arbetslöshetstal. Åtvidaberg har en låg arbetslöshet och vi kan därför 

sluta oss till att efterfrågan på vuxenutbildning kan komma att öka om 

en konjunkturavmattning skulle leda till ökad arbetslöshet.  

 

Resultat 

Resultat inom vuxenutbildningen redovisas nationellt något 

annorlunda än resultat inom ungdomsgymnasiet. En mindre andel av 

de vuxenstuderande läser en hel utbildning om 2400 poäng inom 

vuxenutbildningen som leder till en gymnasieexamen. Vanligare är att 

eleven antingen har med sig avklarade kurser sedan tidigare eller att 

den bara läser en begränsad mängd kurser för att uppnå behörighet till 

utbildning eller anställningsbarhet. Betygsvärdet tenderar också att 

vara mindre intressant för många vuxenstuderande. Generellt sett är 

studieresultaten goda på yrkesutbildningar på gymnasial nivå och 

inom svenska som andraspråk på grundläggande nivå. De relativt låga 

resultaten på allmänna ämnen och den höga avbrottsfrekvensen på 

allmänna ämnen på gymnasial nivå är inte ovanlig och kan ofta 

kopplas till andra faktorer än utbildningen.  

 

 

 

 

        

Gymnasial nivå Utförare Antal 

elever 

Antal 

kurser 

Godkänd 

kurs 

Ej 

godkänd 

kurs 

Avbrute

n kurser 

Andel 

godkänd 

kurs 

Allmänna ämnen BCF 14 24 10 2 12 42 % 

Allmänna ämnen NTI 73 109 64 10 35 59 % 

Barnskötare BCF 9 90 90 0 0 100 % 

Elektriker BCF 3 7 7 0 0 100 % 

Vård- och omsorg KUI 50 217 176 18 23 81 % 

Svenska som 

andraspråk 

NTI 22 36 25 0 11 69 % 

Summa:   171 483 372 30 81 77 % 

Grundläggande nivå Utförare Antal Antal Godkänd Ej Avbrute Andel 
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elever kurser kurs godkänd 

kurs 

n kurser godkänd 

kurs 

Allmänna ämnen BCF 3 3 1 1 1 33 % 

Allmänna ämnen NTI 3 3 2   1 67 % 

Svenska som 

andraspråk 

BCF 34 56 44 9 3 79 % 

Svenska som 

andraspråk 

NTI 13 20 20 0 0 100 % 

Summa:   53 82 67 10 5 82 % 

Orienteringskurs Utförare Antal 

elever 

Antal 

kurser 

    Avbrute

n kurs 

Andel 

Genomfö

rd 

Trähusarbete BCF 9 9 Betyg ges 

ej 

Betyg ges 

ej 

2 78 % 

Undervisning i 

Svenska för 

invandrare (SFI) 

Utförare Antal 

elever 

Antal 

kurser 

Minst en 

godkänd 

kurs 

Ej 

godkänd 

kurs 

Avbrute

n kurser 

Andel 

godkänd 

kurs 

Alla kurser BCF 132   69*   47 * 

Totalt, alla 

verksamheter: 

  365   508 40 135   

* För SFI redovisas antalet elever som under året blivit godkänd i minst en kurs. Det 

är alltså inte jämförbart med övriga vuxenutbildningen. 

 

 

 

Strategier 

a) Tydligare resultatuppföljning 

b) Översyn av utbud utifrån efterfrågan  

 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

a) Tydligare resultatuppföljning   

1. Föra in vuxenutbildningen i samma systematiska 

kvalitetsarbete som övriga delar av förvaltningen 

Sakkunnig 2018/2019 
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2. Införa ett system för strukturerad uppföljning av 

studerande vid och efter avbrott/avslut 

Sakkunnig/ 

Rektor vuxen- 

utbildning 

September 

2018 

b) Översyn av utbud utifrån efterfrågan Skolchef  

 

15.2 Utveckling av utbildningen inom vuxenutbildningen 

 

Resultat och analys av systematiskt kvalitetsarbete  

Det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildningen har under 

läsåret 2017/2018 inte gått i fas med de förändringar som skett för 

förskola, grund- och gymnasieskola. Det har inte genomförts 

verksamhetsbesök eller enkäter enligt den modell som tagits fram för 

övriga skolformer. Detta gör att det inte finns ett motsvarande 

underlag. Under läsåret 2018/2019 kommer ett motsvarande 

systematiskt kvalitetsarbete att införas för vuxenutbildningen. 

 

Betyg - resultat och analys 

 

Resultat jämförbara med riket i snitt finns för 2017. Där är 

avhoppsfrekvensen på gymnasial och grundläggande vuxenutbildning 

ungefär hälften av riket i snitt. Även andelen som slutfört kurs är 

betydligt högre än riket i snitt. Till dels kan detta förklaras med den 

relativt restriktiva antagningen till vuxenutbildning.  

 

 

 Gymnasial vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning 

 Åtvidaberg Riket Åtvidaberg Riket 

Avhoppsfrekvens 10 % 17,4% 8,8 % 18 % 

Andel som slutfört kurs 78,9% 71,1% 85,3% 70,4% 

 

 

SI Tillsyn, Anmälningar, klagomål 

Vid skolinspektionens regelbundna tillsyn våren 2018 fick 

huvudmannen ett föreläggande avseende vuxenutbildningen med fem 
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punkter som huvudmannen ska ha åtgärdat och återrapportera till 

skolinspektionen före den 25 september 2018: 

 

1. Huvudmannen ska aktivt verka för att nå ut, motivera och se 

till att vuxna som har rätt till och önskar delta i särskild 

utbildning för vuxna på grundläggande nivå också får delta i 

sådan utbildning. 

2. Huvudmannen ska informera om möjligheten till särskild 

utbildning för vuxna på gymnasial nivå och aktivt verka för att 

vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning. 

3. Huvudmannen ska se till att undervisning inom kommunal 

vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå bedrivs 

på ett sådant sätt att den tillgodoser elevens behov och 

förutsättningar. Med detta avses att elever som läser 

distansutbildning sommartid har möjlighet även till 

handledning på plats i Åtvidaberg under given period. 

4. Huvudmannen ska följa upp resultat inom kommunal 

vuxenutbildning. Huvudmannen ska analysera resultaten i 

förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och 

utveckla utbildningen. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 

5. Huvudmannen ska säkerställa att det även inom 

vuxenutbildningens distansutbildning bedrivs ett målinriktat 

arbete för att motverka kränkande behandling av elever. 

 

 

 

 

 

Strategier 

a) Utveckla särskild undervisning för vuxna 

b) Synliggöra och utveckla vuxenutbildningen 

c) Säkerställa att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkande behandling av elever även hos de externa 

utförarna 

 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

a) Utveckla särskild undervisning för vuxna   
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1. Fastställa ansvar för SÄRVUX Skolchef Augusti 

2018 

2. Ta fram modell för uppsökande och motiverande arbete 

med SÄRVUX 

Sakkunnig/ 

Rektor 

SÄRVUX 

Oktober  

3. Utreda förutsättningar för särskild undervisning för 

vuxna på Bildningscentrum Facetten 

Sakkunnig/ 

Rektor 

SÄRVUX 

 

 

b) Synliggöra och utveckla vuxenutbildningen   

1. Utveckla konceptet Lärcentrum inom ramen för 

Bildningscentrum Facetten 

Rektor Vux pågående 

under lå 

2018/2019 

2. Utvärdera förändrade behov inom grundläggande och 

gymnasial vuxenutbildning 

Rektor Vux/ 

Sakkunnig 

Ht 2018 

c) säkerställa att det bedrivs ett målinriktat arbete för 

att motverka kränkande behandling av elever även hos 

de externa utförarna 

  

1. Genomföra verksamhetsbesök hos de upphandlade 

verksamheterna 

Rektor Vux Ht 2018 

 

 

17. Elevhälsa 

Elevhälsans uppdrag 

Skollagen kapitel 2:25§: 

“För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För 

medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare 
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ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” 

 

Elevhälsouppdraget kan delas in tre delar; främjande, förebyggande 

och åtgärdande. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Det här arbetet sker både centralt och på respektive enhet. Det centrala 

arbetet leds av chefen för elevhälsan och arbetet på respektive enhet 

leds av rektor.  

Elevhälsans ledning och organisering 

För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser 

ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska kompetenser. Åtvidabergs kommun har en centralt 

organiserad elevhälsa med uppdrag från förskola till gymnasieskola. I 

den centrala elevhälsan ingår specialpedagoger, kuratorer, 

skolsköterskor, arbetsterapeut, skolläkare och psykolog.  

 

I Åtvidabergs kommun är elevhälsopersonal, sås som specialpedagog, 

kurator, skolsköterska och arbetsterapeut, anställda av chefen för 

elevhälsan på central nivå. Elevhälsopersonalen har sin/a arbetsplatser 

ute på skolorna och är fördelade på elevhälsoteamen på enhetsnivå. 

Skolläkare och skolpsykolog anlitas på konsultativ bas.  

 

 

 

 

 

 

 

Bemanning centrala elevhälsan: 

Specialpedagog 300 % (förskola + grundskola) 

Kurator   340 % (grundskola + gymnasium) 

Skolsköterska  360 % (grundskola + 

gymnasium) 

Skolläkare  köps in som konsult 

Skolpsykolog  köps in som konsult 

Arbetsterapeut  100 % (främst mot årskurs 4 - 9, 

finansieras med projektmedel) 
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I skolornas respektive elevhälsoteam kan även ytterligare professioner 

tillkomma, exempelvis speciallärare och studie/yrkesvägledare, som 

har sin anställning under respektive rektor. Rektor är ansvarig för 

elevhälsoarbetet på skolenhetsnivå. 

 

Elevhälsans medicinska insats 

Elevhälsans medicinska insats leds av verksamhetschefen, tillika 

chefen för elevhälsan, med stöd av skolsköterska med medicinskt 

ledningsansvar. Arbetet med elevhälsans medicinska insats finns 

beskrivet i kommunens ledningssystem för elevhälsans medicinska 

insats.  

 

Skolsköterskorna utgör tillsammans med skolläkaren elevhälsans 

medicinska insats. Vi har idag tillgång till 350 % skolsköterska 

fördelat på 4 tjänster. Skolläkare köps in på timmar, men av en och 

samma skolläkare som tillsammans med skolsköterskorna planerar 

och följer upp arbetet.  

 

Arbetet med att utveckla patientsäkerhetsberättelsen fortsätter. Syftet 

är att öka patientsäkerheten.   

 

Elevhälsans psykologiska insats 

Sedan några år tillbaka har Åtvidabergs kommun anlitat extern 

psykolog till skolpsykologuppdraget. Vid Skolinspektionens 

granskning våren 2018 fick kommunen kritik för att skolpsykologen 

inte fanns med tillräckligt i det förebyggande och främjande arbetet på 

skolenheterna.  

 

Åtvidabergs kommun har 2018 beviljats statliga medel för att 

förstärka elevhälsan med skolpsykologisk kompetens. Målet är att 

under hösten rekrytera en skolpsykolog under kommande läsår för att 

på så sätt förstärka det främjande och förebyggande arbetet ytterligare.  

Elevhälsoplan 

Under läsåret 2017/18 har arbetet med att ta fram en 

kommungemensam elevhälsoplan för kommunens skolor genomförts. 

Syfte med planen är den ska bidra till en gemensam syn på 

elevhälsoarbetet och vara ett stöd för rektorer, elevhälsopersonal och 
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andra medarbetare i både det strategiska och det vardagliga 

elevhälsoarbetet.  

 

Målet är att elevhälsoplanen ska vara känd av alla medarbetare på 

skolorna. I elevhälsoarbetet ska planen vara ett aktivt dokument som 

vägleder och stödjer det vardagliga arbetet.  

 

Under hösten 2018 kommer gemensam fortbildning för rektorer och 

elevhälsopersonal för att implementera elevhälsoplanen i syfte att öka 

likvärdigheten i hur elevhälsoarbete bedrivs på kommunens olika 

skolenheter.  

 

Under kommande läsår kommer även handledning av psykolog kunna 

erbjudas till elevhälsoteamen på respektive enhet. Handledningen sker 

med utgångspunkt i elevhälsoplanen och görs som ett led i 

implementeringen av elevhälsoplanen.   

 

Plan för uppföljning av elevers frånvaro 

Under läsåret 2017/18 har en gemensam plan och rutin för uppföljning 

av elevers närvaro och frånvaro tagits fram. Planen är gemensam för 

kommunens grundskolor.  

 

Planen innehåller en rutin för hur elevers oroande frånvaro ska följas 

upp, vilka insatser skolan är ansvarig för och när kontakt med 

socialtjänsten ska tas utifrån oroande frånvaro. Planen beskriver också 

hur ansvaret för uppföljning av elever är fördelat mellan rektor och 

huvudman.  

 

Under hösten 2018 kommer implementering av planen genomföras 

och hur respektive enhet organiserar den systematiska uppföljningen 

av elevers frånvaro.  

 

Samma Koll 

Under perioden 2017-2019 driver Åtvidabergs kommun, BUF och 

VOF, ett samverkansprojekt tillsammans med Kinda kommun, 

Samma Koll. Samordningsförbundet Centrala Östergötland 

finansierar. Syftet är att genom samverkan identifiera risk för och 

förebygga utanförskap för barn och ungdomar. Detta ställer stora krav 

på en väl fungerande elevhälsa och projektet skapar möjligheter 
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genom extra resurser förstärka det arbetet. Förstärkningen ske både 

genom utbildningsinsatser av befintlig personal, men också 

förstärkning i form av personal.  Under den här perioden utökas den 

centrala elevhälsan med en arbetsterapeut som ingår i elevhälsoteamen 

för åk 4-9. Utöver det förstärks arbetet med halvtid psykolog som 

främst arbetar handledande och utbildande, samt en socionom som ska 

verka samverkande mellan skola och socialtjänst.   

 

Strategier 

a) Utveckla kommungemensamma strategier för ett främjande och 

förebyggande arbetssätt 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 

a) Utveckla kommungemensamma strategier och 

arbetssätt 

  

1. Uppföljning av resultat av elevers läs- och 

skrivutveckling på kommunövergripande nivå 

Sakkunnig juni 2018 

2. Implementering av rutin för uppföljning av elevers 

frånvaro på kommunövergripande nivå 

Chef 

elevhälsan 

juni 2019 

3. Implementering av gemensam rutin för 

elevhälsoteamsarbete på kommunens skolor 

Chef 

elevhälsan 

juni 2019 

4. Fortbildning och handledning av rektorer och 

elevhälsopersonal med fokus på främjande och 

förebyggande arbete 

Chef 

elevhälsan 

december 

2018 

5. Skapa exempelklassrum för en tillgänglig lärmiljö på 

alla enheter 

Chef 

elevhälsan 

juni 2019 

 

18. Modersmål och studiehandledning 

 

Eftersom Åtvidaberg är en liten kommun där elevernas behov av 

modersmål och studiehandledning varierar över tid är det svårt att få 

tag på behörig personal. Idag löser vi det genom fjärrundervisning och 

undervisning med obehörig personal, men som har hög kompetens 

inom språk. När det gäller studiehandledning så har vi personal i de 
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minoritetspråk som finns inom skolan i kommunen. Även om dessa 

personer är duktiga på både modersmålet och svenska så saknar de 

kompetens om hur den svenska skolan fungerar.  

 

Under året 2018 har Åtvidabergs kommun beviljats statsbidrag som 

kommer gå till två insatser riktade mot nyanlända elever. Skolverket 

har i samarbete med Linköpings universitet våren 2018 anordnat en 

kurs i studiehandledning på 7.5 hp där syftet är att: 

– ha kunskap om/visa kunskaper om skolans styrdokument och 

regelverk och hur kunskap kommer till uttryck i dokumenten i olika 

ämnen 

– ha kunskap om/visa kunskaper om förhållandet mellan språk, 

lärande och utveckling av språkliga förmågor  

– ha kunskap om/visa kunskaper om didaktiska verktyg vid 

studiehandledning för att möjliggöra för eleven att utvecklas mot 

ämnets mål. 

 

Detta kommer gynna våra elever som idag får hjälp av 

studiehandledare. Samt öka kompetensen hos vår personal. Vi har 3 

studiehandledare som deltar nu under våren 2018. 

 

Den andra insatsen anordnades av projektet “Samma koll” med 

Länsstyrelsens hjälp. Den riktade sig till elevhälsa och rektorer och 

handlade om nyanländas psykosociala mående. En två timmars 

föreläsning om hedersrelaterat våld har erbjudits all personal i 

förskola/skola, dock obligatoriskt för personal från och med åk 4. Den 

genomfördes vid två tillfällen och syftet var att personalen ska kunna 

se tecken och förebygga. 

 

Elevhälsopersonalen har tillsammans med personal från socialtjänsten 

haft en workshop för att fördjupa sina kunskaper och få redskap.. 

Workshopen innehöll hederskultur, könsstympning och exempel på 

hur olika myndigheter behöver samverka i dessa frågor. 

 

Strategier 

a) Att utbilda våra studiehandledare för ökad kompetens och på så sätt 

få högre måluppfyllelse för eleverna.  

 

 

Aktiviteter Ansvarig Klart 
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a) Att utbilda våra studiehandledare för ökad 

kompetens och på så sätt få högre måluppfyllelse för 

eleverna.  

  

1. Att skicka studiehandledare på kursen 

“Studiehandledning på modersmål/i skolan 7,5 hp”  

 

 Ht 2018 
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Bilaga A  Indikatorer som påvisar kvalitét för måluppfyllelse 

Som stöd för nulägesbeskrivning under året använder förvaltningen 

olika indikatorer som på olika sätt påvisar kvalité och visar riktningen 

till ett önskat ideal som är de prioriterade områdena. 

 

 

 
 

 

Förskolan 

·         Pedagogers ledarskap i lärandesituationen 

·         Barns språkutveckling och språkliga medvetenhet 

·         Barns motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

Grundskolan 

·         Pedagogernas ledarskap i klassrummet 

·         Elevernas måluppfyllelse i nationella ämnesprov år.3,6,9 

·         Enheternas progression i elevernas resultat och prestationer 

·         Elevers tal-och begreppsuppfattning matematik 

·         Elevers måluppfyllelse i år.6 i alla ämnen 

·         Elevers måluppfyllelse för kunskapskraven för minst betyget 

E 

·         Elevernas genomsnittliga meritvärde år.9 

·         Positivt utfall meritvärde utifrån modellberäknat SALSA 

Gymnasieskola 

·         Pedagogernas ledarskap i klassrummet 

·         Övergång mellan grundskola och gymnasieskolan 

·         Elever stannar kvar på sin utvalda studieväg 

·         Gymnasieexamen 

·         Elever som går vidare till högskola inom 3 år 

·         Ungdomar i arbete 

Övergripande för verksamheterna 

·         Barn och elevers upplevelse av trygghet, trivsel, 

·         Elevers närvaro 

·         Likvärdig skolgång 

·         Personalens mående-sjukfrånvaro och arbetsmiljö 
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Bilaga B Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet 
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Bilaga C Plan för kartläggningar och diagnoser 

 

 

 

Elevgrupp 

Vad ska 

mätas? 

När gör vi 

detta? 

Hur gör vi 

detta? 

Vem 

genomför? 

Redovisning 

utfall 

Redovisas 

som bilaga 

Redovisni

ng analys-

Vem gör 

analysen? 

Vilka 

träffas? 

Analysfrå

gor? 

Redovisas 

som 

bilaga 

Redovisnin

g slutsats 

och nästa 

steg-När 

träffas vi? 

Redovisas 

som bilaga 

Förskolan   

Bornholms

modellen 

Special- 

pedagog    

Förskole- 

klass 

Språklig 

medvetenhe, 

bokstavs- 

kunskap 

September 

18-klart 

senast v.39 

Observatio

n Av 

Språk, 

O.A.S 

Förskollär

are, spec. 

pedagog    

Förskole- 

klass 

Språklig 

utveckling 

Ht 18-klart 

v.44 

Bedömning

sinstrumen

tet 

Bedömning 

av 

Anpassnin

gar i 

Skolmiljö 

(BAS) 

Spec. 

pedagog/tal

pedagog-I 

dagsläget 

saknas 

kompetens    

Förskole- 

klass 

Språklig 

medvetenhet 

VT-19-klart 

senast v.16 

Observatio

n Av 

Språk, 

O.A.S 

Spec. 

pedagog/sp

ec. lärare    
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Åk.1 

Läs-och 

skrivutv. Ta- 

luppfattning i 

ma. 

September-

klart senast 

v.39 

SI 

bedömning

sstöd 

Klasslärare

/spec. 

lärare    

Åk.1 

Läs-och 

skrivutv. Tal- 

uppfattning i 

ma. 

VT-19-klart 

senast v.16 

SI 

bedömning

sstöd 

Klasslärare

/spec. 

lärare    

Åk.2 

Läs-och 

skrivutv. Tal- 

uppfattning i 

ma. A--

kodning, 

stavning,läsfö

rståelse 

Ht 18-klart 

v.44 

SI 

bedömning

sstöd, 

LäSt-Test i 

läsförståels

e, läsning 

och 

stavning, 

DLS-

Läslust, 

Läsning 

och 

Skrivning 

Klasslärare

/spec. 

lärare    

Åk.3 

Läs-och 

skrivutv. 

Taluppfattnin

g i ma. 

Ht 18-klart 

v.44 

SI 

bedömning

sstöd 

Klasslärare

/spec. 

lärare    

Åk.3 

Läsförståelse, 

avkodning, 

stavning 

Ht 18-klart 

v.49 LäSt/DLS 

Spec. 

pedagog    

Åk.3 

Svenska/mate

matik VT-19 Np Klasslärare 

Bedömning 

NP resultat 

Sv/Ma år.3 

klar 190524 

Analys 

utfall NP 

190612  

Åk.4 

Avkodning, 

stavning, 

läsning 

Ht 18-klart 

v.44 LäSt 

Klasslärare

/spec. 

pedagog    

Åk.5 

Avkodning, 

stavning, 

läsning 

Ht 18-klart 

v.44 LäSt 

Spec. 

lärare    

Åk.6 

Avkodning, 

stavning, 

läsning 

Ht 18-klart 

v.44 LäSt 

Spec. 

lärare    
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Åk. 6 Sv/Ma/Eng VT-19 Np Klasslärare 

Bedömning 

NP SV år.6 

klar 

190308-

Bedömning 

NP Eng år.6 

klar 

190510-

Bedömning 

NP resultat 

Ma år.6 

klar 190531 

Analys 

utfall NP 

190612  

Åk.7 

Läsförståelse, 

stavning, 

ordförråd 

Ht 18-klart 

v.44 

Kartläggar

en-digital 

kartläggni

ng och 

innehåller 

både 

förtest och 

eftertest i 

svenska, 

engelska 

och 

matematik. 

Ämneslära

re    

Åk.8 Ht 

Läsförståelse, 

stavning, 

ordförråd 

Ht 18-klart 

v.44 

Kartläggar

en-digital 

kartläggni

ng och 

innehåller 

både 

förtest och 

eftertest i 

svenska, 

engelska 

och 

matematik. 

Ämneslära

re    

Åk.9 Ht 

Läsförståelse, 

stavning, 

ordförråd 

Ht 18-klart 

v.44 

Kartläggar

en-digital 

kartläggni

ng och 

innehåller 

både 

förtest och 

eftertest i 

svenska, 

engelska 

och 

matematik. 

Ämneslära

re    
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Åk.9 Sv/Ma/Eng VT-19 Np Klasslärare 

Bedömning 

NP SV år.9 

klar 

190414-

Bedömning 

NP Eng 9 

klar 

190510-

Bedömning 

NP resultat 

Ma 9 klar 

190531 

Analys 

utfall NP 

190612  
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Bilaga D Stödjande planer för utvecklingsarbetet 

Fastställda planer och år då de senast fastställdes eller reviderades 

  
Fastställda 

Arbetsgivarstrategi BUF #Tillsammans (2017) 

Plan för studie och yrkesvägledning (2017) 

IKT strategi (2015) 

Plan för kommunövergripande diagnoser (2016) 

Plan för introduktionsprogrammen (2018) 

Plan för skolpliktsbevakning (2018) 

 

Under bearbetning/framtagande 

Befolkningsprognos/Elevprognos 

Lokalförsörjningsplan 

Kompetensutvecklingsplan 
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