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Sammanfattning 
Detta dokument utgör kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, 

särskola samt grundskola åk 1-9 och kommunal vuxenutbildning i Ljusnarsbergs kommun för 

läsåret 2012-2013 Verksamheterna är organiserade under kommunens bildningsförvaltning. 

Bildningsförvaltningens ansvar omfattar även bl.a. kommunal vuxenutbildning, 

uppföljningsansvar, arbetsmarknadsenhet, musikskola, fritidsgård, bibliotek samt övrig 

kulturverksamhet. Kommunstyrelsen utgör bildningsnämnd och inom kommunstyrelsen finns 

ett bildningsutskott som har det närmare politiska ansvaret för ovanstående verksamheter. 

Förvaltningen har 2013 en nettobudget på 81 217 400 kr. 

Kommunens förutsättningar 

Organisation 
Förskole- och skolverksamheten i Ljusnarsbergs kommun är organiserad i 3 rektorsområden. 

Ledningsorganisationen består av 1 bildningschef och tre rektorer. Inom förvaltningen finns 

tre rektorsområden: 

 ett område som omfattar förskola, familjedaghem, förskoleklass och åk 1-2,  

 ett område som omfattar grundskolan åk 3-9 inkl. musikskola och fritidsgård 

 ett område som omfattar Lärcentrum/komvux inklusive SFI, IV-programmet samt 

kommunens arbetsmarknadsenhet.  

Varje område leds av en rektor/förskolechef. Förskoleklassen och fritidshemmen är 

integrerade i grundskolan. Musikskolan ingår i Kyrkbacksskolans område. Ett antal elever 

inom grundsärskolan är lokalintegrerade i grundskolan. Rektor/förskolechefen har ansvar för 

det statliga uppdraget. 

I kommunen finns 2 grundskolor, 3 fritidshem, 2 förskolor samt 3 dagbarnvårdare. Komvux 

finns i egna lokaler i för detta Campus Kopparberg, numera Kopparhyttan. 

Antal inskrivna barn/elever i kommunens verksamheter, 15 oktober 2012 

Antal inskrivna barn/elever, 15 oktober 2012  

Förskola 117 

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) 19 

Fritidshem  113 

Förskoleklass 32 

Grundskola 332 

Förberedelseklass – asylsökande elever  40 

Grundsärskola 

Grundläggande vuxenutbildning 

2 

10 

Gymnasial vuxenutbildning inkl. yrkesvux 72 

SFI 19 

Särskild utbildning för vuxna 4 
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Nyttjande av plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
Andelen barn i åldern 1-9 år som är inskrivna i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg har 

legat på en jämn nivå de senaste åren. Nyttjandegraden ligger lägre än snittet för övriga 

kommuner i kommungruppen. I genomsnitt var 149 barn inskrivna i förskola och pedagogisk 

omsorg under läsåret; som lägst 129 barn i augusti 2012 och som flest 163 barn i maj 2013.   

13 barn var inskrivna i privat förskola (okt 2012). 

Nyttjande av plats (15 oktober) 2010 2011 2012 

1 - 5 år    

Andel inskrivna barn i Ljusnarsbergs kommun 72 % 67 % 68 % 

Andel inskrivna barn i kommungruppen 80 % 82 % 83 % 

Fritidshem 6-9 år    

Andel inskrivna barn i Ljusnarsbergs kommun 56 % 43 % 53 % 

Andel inskrivna barn i kommungruppen 71 % 75 % 75 % 

Källa: Skolverket. 

Den relativt låga nyttjandegraden i den SCB:s statistik bygger troligen på att endast den 

kommunala delen rapporteras in SCB. Om man räknar in den andel barn som går i privat 

förskola uppgår andelen barn i åldern 1-5 år och som går i förskola enligt våra egna 

beräkningar till 78,3 % 

Elevutveckling 
Kommunen hade den 1 november 2012 4 832 invånare. Under de senaste åren har antalet barn 

i kommunen minskat vilket medfört att även antalet anställda inom förskolan och grundskolan 

minskat något varje läsår. Genom denna minskning förlorar verksamheten viktig kompetens 

och har medfört att man ibland haft svårt att lösa vikariefrågor på ett tillfredsställande sätt. De 

senaste åren har dock visat på ett ökande födelsetal men prognoserna pekar ändå på att det 

totala antalet barn i åldern 0-16 år kommer att fortsätta minska inom den närmaste  

5-årsperioden. 

Antal 
elever 

F Åk1 Å 2 Åk 3 åk4 åk5 åk6 åk7 åk8 åk9 Fbkl Summa 

2012-
2013 

29 31 37 25 37 39 39 45 51 43  376 

2012-
2013 

33 26 27 32             25           35 40 43 51         51 23 386 (363) 

 

Antalet elever i grundskolan minskade med 13 personer. Under året tillkom en ny 

förberedelseklass för asylsökande elever vid Kyrkbacksskolan 
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Personaltäthet 
Personaltätheten i förskoleverksamheten mäts i tabellerna nedan som antalet 

barn/heltidsanställd. För grundskolan mäts personaltätheten som antalet lärare/100 elever.  

Resurstilldelningen till förskolan baseras fr.o.m. 1 januari 2013 på volymtimtalet 210 

volymtimmar/heltidsanställd medarbetare – en sänkning från tidigare 220 

volymtimmar/anställd. Inom grundskolan fördelas resurserna så att 100 elever i åk f-5 

renderar 8,0 lärarresurser; i åk 6-9 8,65 lärarresurser. 

 

Personaltäthet (15 oktober) 2008 2009 2010 2011 2012 

Förskola      

Barn/årsarbetare; Ljusnarsbergs kommun 6,0 6,1 6,6 7,3 6,3 

Barn/årsarbetare;  kommungruppen 5,3 5,5 5,6 5,2 5,3 

Pedagogisk omsorg - Familjedaghem      

Barn/anställd; Ljusnarsbergs kommun 7,0 6,5 7,7 7,3 6,3 

Barn/anställd; kommungruppen 5,2 5,1 5,1 5,2 5,3 

Fritidshem      

Barn/anställd; Ljusnarsbergs kommun 13,7 19,2 27,1 7,6* 11,0* 

Barn/anställd; kommungruppen 19,1 19,0 20,1 11,8* 12.0* 

Förskoleklass      

Barn/anställd; Garhytteskolan     12,7 

Barn/anställd; kommungruppen     14,3 

Grundskola      

Lärare/100 elever; Ljusnarsbergs kommun 9,2 9,3 10,0 9,2 11,8 

Lärare/100 elever; kommungruppen 9,0 8,8 8,9 8,9 11,3 

Källa: Skolverket. * Före 2011 mättes antalet barn i fritidshem/ årsarbetare. Fr.o.m. 2011 mäts istället antalet 

barn/anställd vilket ger låga siffror om kommunen har många deltidsanställda i verksamheten. 

Antalet barn/årsarbetare inom förskolan är som synes avsevärt högre än för kommungruppen i 

övrigt. Till viss del kan detta förklaras med att andelen barn som endast deltar i allmän 



7 

 

förskola, d.v.s. har en vistelsetid på max. 15 timmar/vecka, är relativt högt i kommunen. 

Eftersom kommunen tillämpar systemet med volymtimmar vid tilldelningen av resurser till 

förskolan, d.v.s. vi mäter antal barntimmar/heltidsanställd medför detta att varje anställd 

möter fler barn om vistelsetiderna är korta. Vistelsetiderna har dock ökat under det senaste 

året och den genomsnittliga vistelsetiden under 2012-13 var 31,5 timmar.  
 

 

På grund av den prognostiserade elevminskningen i de högre årskurserna inom grundskolan 

under de närmaste åren beräknas antalet lärare vid Kyrkbacksskolan minska med c:a 20 % 

från läsåret 2011-2013 fram till läsåret 2018-2019 om man skulle fortsätta att tillämpa dagens 

resursfördelningsmodell där antalet lärare direkt kopplas till antalet elever. Det är mycket 

svårt att reducera antalet undervisningsgrupper i samma takt som elevminskningen i en så 

liten enhet som Kyrkbacksskolan. Detta gör att det är inom resurserna för specialundervisning 

och extra stöd som minskningarna ofta måste ske vilket drabbar de svaga eleverna. 

Minskningen av antalet lärare kommer även att ställa verksamheten inför mycket stora 

svårigheter när det gäller att ha behöriga lärare i alla ämnen i de högre årskurserna. 

Inom barnomsorgen och vid inom årskurs f-2 vid Garhytteskolan beräknas däremot antalet 

personal vara tämligen oförändrat under perioden gentemot dagens läge. 

Personalens utbildning 
Andelen av personalen inom såväl förskolan som grundskolan som har en pedagogisk 

högskoleutbildning ligger överlag något lägre jämfört med övriga kommuner i 

kommungruppen. Inom förskolan har svårigheter under året att hitta vikarier med rätt 

utbildning lett till att andelen med adekvat utbildning tillfälligt har minskat.  

Andel personal med ped. Högskoleutbildning; 15 okt. 2008 2009 2010 2011 2012 

Förskola      

Ljusnarsbergs kommun 48 % 56 % 52 % 43 % 53 % 

Kommungruppen 56 % 58 % 60 % 64 % 64 % 

Fritidshem      

Ljusnarsbergs kommun 11 % 25 % 7 % 51 % 61 % 

Kommungruppen 57 % 62 % 59 % 68 % 66 % 
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Förskoleklass      

Ljusnarsbergs kommun 65 % 48 % 64 % 76,2 % 80,1 % 

Kommungruppen 91 % 94 % 92 % 91,7 % 91,5 % 

Grundskola      

Ljusnarsbergs kommun 82 % 84 % 89 % 84 % 82 % 

Kommungruppen 88 % 89 % 88 % 88 % 89 % 

Kommunal Vuxenutbildning      

Ljusnarsbergs kommun    100 % 100 % 

Riket    68,3 % 69 % 

SFI      

Ljusnarsbergs kommun    100 % 100 % 

Riket    71 % 72,5 
Källa: Skolverket 

Kompetensutvecklingsinsatser 
Under 2012-2013 har en stor del av kompetensutvecklingsinsatserna skett inom området 

kunskap och lärande. Vi har arbetat med att öka det kollegiala lärandet genom 

klassrumsobservationer lärare emellan. Vi har också satsat på utbildning för 

grundskolepersonalen i metoden coachande samtal. Detta för att underlätta det kollegiala 

lärandet, öka delaktighet och inflytande samt trygghet och trivsel. Grundskolepersonalen har 

under 2013 fått utbildning i formativ bedömning och detta är ett arbete som vi ska fortsätta 

med under 2014. Behoven som har uttryckts hos grundskollärarna är genomgång av 

pedagogisk planering(PP) och koppla det till formativ bedömning. Tid ska avsättas under 

2014 för det arbetet. 

Förskolepersonal och grundskolepersonal har fått fortbildning i värdegrundsarbete och 

likabehandling. Personalen har deltagit i ett projekt kring entreprenörskap och har bl.a. fått 

utbildning i konceptet Snilleblixarna” medan personalen inom grundskolan har fått utbildning 

i ”Ung Berättare”. 

På skolorna pågår ett arbete för att se över formerna för föräldrasamverkan. Det gäller 

föräldramöten, föräldrainformation och bemötande och kontaktskapande mellan föräldrar och 

personal.  

 

En ny IKT-strategi skall tas fram under hösten 2013. En ny tjänst som IT- pedagog har 

inrättats. Tjänsten skall vara ett stöd till övrig personal inom förskola och grundskola när det 

gäller att utveckla vårt utnyttjande av IKT som stöd för lärandet. 

Elevhälsan 
Inom elevhälsan finns 0,75 % skolsköterska, 0,75 % kurator samt 200 % specialpedagog. Och 

fr.o.m. 1 februari även 80 % skolpsykolog. Skolläkartjänsten upphandlades.  

Under läsåret var antalet elever/heltid skolsköterska 484; per heltid skolläkare 18900 elever, 

per heltid kurator 484 elever samt per heltid specialpedagog 181 elever.  
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Kommunens systematiska kvalitetsarbete 
De resultat och indikatorer som presenteras i kommunens kvalitetsredovisning bygger på de 

olika enheterna egna redovisningar samt material från Skolverket och SKL.  

Syftet med denna sammanställning är inte enbart att presentera resultaten för externa parter 

utan är i första hand tänkt som ett verktyg i arbetet med att förbättra verksamheten inom 

förskola och skola. Arbetet med att säkra och redovisa kvalitet måste ses som en 

utvecklingsprocess. Genom utveckla våra metoder och genom att försöka förstå sambandet 

mellan insatser och resultat kan vi förhoppningsvis hitta bättre sätt att stärka lärandet i skolan.  

De resultat som presenteras beträffande måluppfyllelsen i skolan pekar på att vi här 

fortfarande har ett stort arbete att göra innan dessa är godtagbara. Under de senaste åren har 

förvaltning och skolor därför arbetat för att utveckla kvalitetsarbetet och för att förbättra vår 

uppföljning av elevernas kunskapsresultat. På så sätt får vi ett bättre underlag för 

prioriteringar och utvecklingsarbete. I ett första steg har uppföljningen av elevernas 

måluppfyllelse nu systematiserats på så sätt att specialpedagogerna 2 gånger varje termin gör 

en sammanställning av de enskilda elevernas resultat på individnivå. Denna uppföljning skall 

sedan utgöra ett underlag för skolornas prioriteringar av resurser. Bearbetningen av detta 

material sker dock i dagsläget fortfarande manuellt vilket är både tidsödande och även 

försvårar uppföljningen aggregeringen av resultaten på huvudmannanivå.  

Alla enheter har planer mot kränkande behandling. 

Styrdokument 

Skollag och läroplaner 
Fr.o.m. den 1 juli 2011 gäller den nya skollagen  och nya läroplaner för förskola, fritidshem 

och grundskola (från den 1 juli 2012 för vuxenutbildningen). En stor del av det 

utvecklingsarbete som skett i verksamheterna även under det senaste läsåret har varit inriktat 

på att fortsätta implementeringen av dessa. En viktig förändring är att förskolan blir en egen 

skolform och ses som ett första steg i ett barns utbildning. Detta ställer nya krav på främst 

förskollärarna som får ett större ansvar för verksamhetens utformning och för uppföljningen.  

Ny betygsskala och nya kunskapskrav 
Implementeringen av den nya betygsskalan har även detta år tagit en stor del av tiden för 

kompetensutveckling under året. För lärarna i årskurs 6 som inte tidigare har satt betyg har 

fått lägga ner ett stort arbete på att sätta sig in i det nya betygsystemet och arbetet med att 

sätta betyg. 

Skolplan 
I kommunens nya skolplan, som antogs 2012 och gäller under perioden 2012 - 2015 skriver 

kommunfullmäktige: Skolorna I Ljusnarsbergs kommun skall vara bland de bästa i länet vad 

beträffar måluppfyllelse. Arbetet i våra skolor skall präglas av höga förväntningar i alla led 

samt av en övertygelse om alla elevers möjligheter att nå sina mål. Alla elever som lämnar 

grundskolan skall ha fullständiga betyg och alla elever har rätt till undervisning som är 

anpassad efter deras kunskapsnivå.  
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I skolplanen anges ett antal prioriterade målområden där det centrala området är Kunskap och 

lärande. Övriga prioriterade målområden är Hälsa, Delaktighet och inflytande, Trygghet och 

trivsel, Entreprenörskap, Samverkan samt IKT (Informations och kommunikationsteknik) 

vilka alla skall bidra till att stödja det centrala målområdet. För varje område finns specifika 

mätbara mål angivna.  

ÖSB 
I kommunens budget (ÖSB) har kommunfullmäktige satt upp ett antal mål för verksamheten. 

Målen berör i första hand måluppfyllelsen i skolan samt trygghet och medinflytande. 

Uppdragshandlingar 
För varje enhet finns en uppdragshandling där kommunstyrelsen preciserat mål för den 

enskilda enheten. Dessa mål följs upp av bildningsutskottet 

Resultat 

Förutsättningar för lärande 

Trygghet och trivsel 

Några av de viktigaste förutsättningarna för lärande och en god lärande miljö är trivsel och 

arbetsro. Detta är därför ett prioriterat mål inom kommunens kvalitetsarbete. Även trygghet är 

ett prioriterat uppdrag vilket uttrycks i såväl skollag som i kommunens skolplan. Till grund 

för förskolans och skolornas arbete mot kränkande behandling ligger den likabehandlingsplan 

som varje enhet tar fram. Planerna utvärderas och revideras inför varje nytt år. 

Förskolorna och skolorna genomför varje år enkätundersökningar gällande trivsel och 

trygghet. 

I årets enkät till eleverna i grundskolans åk 3-9 vid Kyrkbacksskolan anger 92,3 % (90 % 

föregående år) att de känner sig trygga i skolan. I den enkät som besvarades av föräldrarna 

uppger 95,7 % att de upplever att deras barn känner sig tryggt i skolan.  

Det mål som kommunen satt upp, och som återfinns i skollagen, är ock datt 100 % av 

eleverna skall känna sig trygga i skolan.  

Alla enheter har idag en egen likabehandlingsplan vilket är ett lagkrav. Vid alla fall av 

kränkande behandling i förvaltningens verksamheter skall detta utredas, initiativtagare bör i 

de flesta fall vara rektor – vid alla fall skall utredningen dokumenteras och utredningen anses 

avslutad då uppföljningar gjorts och då den kränkande behandlingen upphört.  

Både Kyrkbacksskolan och Garhytteskolan har egna trygghetsteam. Teamen redogör 

kontinuerligt för skolans elevhälsoteam om läget på skolan.  

I alla verksamheter arbetar man för att skapa och formulera gemensamma rutiner kring 

skoldagen och att ha ett bra förhållningssätt hos såväl barn, elever och personal. Skolorna 

arbetar med regler för trivsel och föräldrarna informeras om planer och rutiner. Diskussioner 

kring dessa och kring förhållningssätt förs på föräldramöten.  
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91,4 % av eleverna i årskurs 3-9 uppger att de trivs i sin klass. 

Analys  

Att 92,3 % av eleverna i åk 3-9  uppger att de känner sig trygga i skolan kan synas vara ett bra 

resultat men målet är som tidigare nämnts att alla barn skall kunna känna sig trygga i vår 

verksamhet.  

 

En övervägande majoritet av eleverna uppger också att de trivs i sin klass men det är ändå 

även här en relativt stor andel som av någon anledning inte gör det. Vårt mål måste vara att 

alla elever skall trivas i skolan – att känna trivsel och trygghet är en viktig förutsättning för att 

eleverna skall lyckas i skolan och nå sina mål. 

Åtgärder för förbättring inom området trygghet och trivsel  

När det gäller arbetet för ökad trygghet och trivsel måste verksamheterna göra en fördjupad 

analys av var det fortfarande brister. Samtal i klasserna och med enskilda elever, 

trygghetsvandringar och en fortsatt utveckling av arbetet inom trygghetsteamen.  

 

Redan idag läggs mycket ansträngningar ner för att öka tryggheten och trivseln inom 

skolorna. I de grupper som har någon elev som inte trivs tar man upp det i klassen och pratar 

om vikten av att ha en sådan stämning så att alla kan trivas. Ledningen uppger att man har bra 

kontroll på elevernas mående och man på olika sätt försöker att agera när någon inte känner 

sig trygg eller inte trivs. 

Delaktighet och inflytande 

I kommunens skolplan lyfts området delaktighet och inflytande upp som ett prioriterat 

område. 

I förskolan och förskoleklass används samlingar och leken till att utveckla demokratin och för 

att ge barnen möjlighet att bestämma sina aktiviteter. 

Inom skolan är det formella inflytandet på gruppnivå tämligen väl utvecklat. Vid var och en 

av de två grundskolorna finns ett elevråd som har möte c:a 1 gång/månad. Det reella 

inflytandet på individnivå inom skolan kan dock fortfarande utvecklas. 

I årets enkät svarar 84,9 % av eleverna i åk 3-9” stämmer” respektive ”stämmer ganska väl” 

om påståendet ”lärarna tar hänsyn till mina åsikter”.  

I grundskolans årliga föräldraenkät var det bara 49,4 % som instämde i påståendet ”Vi 

föräldrar kan påverka skolans verksamhet”. På frågan om man också ville påverka skolans 

verksamhet var det 59,8 % som uppgav att de ville detta.  

Analys 

En klar majoritet av grundskoleeleverna i årets undersökning upplever sig ha möjlighet att 

påverka undervisningen medan en lägre andel av föräldrarna upplever sig ha denna möjlighet. 

Även tidigare undersökningar inom grundskolan visar på att föräldrarna anser sig ha liten 

möjlighet att påverka verksamheten i skolan. Man kan dock notera att det är nästan lika stor 

andel av föräldrarna som inte heller uppger sig vilja påverka verksamheten utan följaktligen 
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vill överlåta till lärare och skolledning att bedriva verksamheten på det sätt som man anser 

bäst.  

Åtgärder för förbättring inom området Delaktighet och inflytande  

Barnen/eleverna 

Den pedagogiska dokumentationen inom förskolan är ett bra underlag för att utveckla 

delaktigheten inom förskolan. Här finns planer på att använda läsplattor för att förenkla 

dokumentationen och att göra det enklare för barnen att delta i denna.   

Flera utvärderingar, korta snabba – både på klass- och skolnivå. Fortsätta arbetet med att 

utveckla former för undervisningen där eleverna kan påverka hur man skall arbeta med ett 

nytt arbetsområde inom ett ämne.  

Vara mera lyhörd i samtalen med den enskilde eleven och en fortsatt utveckling av 

mentorssamtalen. 

Föräldrarna 

Kyrkbacksskolan har haft tematiska föräldramöten runt elevernas lärande som varit mycket 

omtyckta. En utveckling med flera liknande möten är inplanerad under läsåret. 

Föräldrarådet/Skolrådet är ett bra forum där verksamheterna kan få förslag till förbättringar. 

Här finns utrymme för att utveckla hur informationen mellan representanterna i skolrådet och 

övriga föräldrar kan underlättas. 

Kunskapsresultat 

Förskoleklass 

Resultat fonolek; genomsnittligt staninevärde Vt -13* 

Fonolek 4,64 

         *Efter omprov i maj 

I förskoleklassen fanns under läsåret 33 elever. Fonolek är ett test av barnens fonologiska 

förmågor som genomfördes i april 2013. Före omprovet låg genomsnittet på staninevärde 4,21 

vilket visar att gruppen hade höjt sin fonologiska medvetenhet med 4 tiondelar. 

Antalet rätt räknas om till ett staninevärde 1-9 där 1 är lägst och 9 högst. Gruppen har efter 

omprovet hamnat lite över medelvärdet 4,5 vilket är ett godtagbart värde. 

Måluppfyllelse i årskurs 1 

Måluppfyllelse i arbetet mot kursplanens mål Totalt 
antal 

Måluppf. 
antal 

Måluppf. 
% 

Sv 27 17 63 % 

Ma 27 19 70 % 

So 27 24 89 % 

No 27 24 89 % 

Id 27 25 93 % 

Mu 27 25 93 % 

Bl 27 27 100 % 
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Vår analys av resultaten 

Svenska: Sju av eleverna som inte nådde målen är på god väg. De övriga tre har fonologiska 

svårigheter och har därför inte kommit igång med sin läsinlärning ordentligt. Fortsatt riktad 

träning ges till dessa elever och anpassningar med läromedel. Delvis annat material i svenska.  

Matematik: Sju av eleverna som inte nådde målen är på god väg. En elev har anpassat 

material i matematik.   

Läsa i årskurs 2 

Att kunna läsa obehindrat är en av nycklarna för elevers möjligheter att nå studiemålen. Varje 

år mäter kommunen därför elevernas läsförmåga i årskurs 2 för att kunna sätta in stödåtgärder 

i ett tidigt stadium. Läsförmågan mäts i ett standardiserat test och resultaten presenteras i form 

av ett staninevärde mellan 1-9. I uppdragshandlingen för Garhytteskolan är målet för att 90 % 

av eleverna i åk 2 har ett staninevärde över 4 i provet för läsförståelse. 

  

Läsförståelse, andel med staninevärde > 4 Vt-09 Vt -10 Vt -11 Vt -12 Vt-13 

Garhytteskolan 67,4 % 73,8 % 72,0 % 79,4 % 77,8 % 

Måluppfyllelse årkurs 2 

Måluppfyllelse i arbetet mot kursplanens mål Totalt 
antal 

Måluppf. 
antal 

Måluppf. 
% 

Sv 27 16 59 % 

Ma 27 19 70 % 

So 27 24 89 % 

No 27 21 78 % 

Id 27 27 100 % 

Mu 27 27 100 % 

Bl 27 27 100 % 

 

Vår analys av resultaten 

Svenska: Skolan når inte målen när det gäller läsförståelse men resultaten har förbättrats med 

10 % under den senaste femårsperioden. Fyra av eleverna som inte nådde målen i svenska är 

på god väg medan sju av eleverna inte når målen. Det är läs-och skrivsvårigheter som ligger 

till grund för detta, vilket också speglar också av sig i andra ämnen. 

Matematik: De elever som inte nådde målen bedöms vara på god väg.  

So, No: En elev i So och två i No bedöms inte nå målen – övriga bedöms vara på god väg. I 

det fall eleverna inte bedöms nå målen är detta kopplat till läs- och skrivsvårigheter. 

Åtgärder för förbättring 

Det finns koncentrationssvårigheter hos flera av eleverna. Ett par av eleverna har en misstänkt 

dyslexi. Alla elever som inte nått målen har åtgärdsprogram och olika insatser har görs, bl.a. 
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specialundervisning och riktad träning mot läsning och skrivning och att dela klasserna i olika 

grupper med förstärkning av andra lärare för att få till perioder av intensivträning. En del av 

dessa elever visar också på sociala svårigheter – här är det viktigt med övning i att lyssna och 

att ta emot den hjälp som erbjuds.  

Från läsåret 2013/2014 har skolan fått en specialpedagog som ska handleda mentorerna. 

Dessutom har skolan en resurspedagog/speciallärare som kan användas efter behov.  

Man försöker också att lägga halvklasstimmar i vissa ämnen och arbeta på tvärs av klasser 

och grupper. 

Måluppfyllelse i årskurs 3 

Vid bedömningen av elevernas måluppfyllelse i årskurs 3 har läraren stöd av nationella prov i 

svenska och matematik. Ämnesproven i årskurs 3 är obligatoriska för skolorna att använda 

och har till syfte att pröva hur väl eleverna uppnått målen för årskursen. 

Andel elever som uppnått målen Vt 2011 Vt 2012 Vt 2013 

Årskurs 3    

Svenska 78 % 80 %  81 % 

Matematik 86 % 85 % 88 % 

Engelska   100 % 

Historia   78 % 

Religion   78 % 

 

Analys 

C:a 20 % av eleverna nådde inte målen i 4 av de 5 ämnena vilket är en oroande hög siffra och 

i linje med tidigare års resultat för årskurs 3. 

Åtgärder för förbättring 

Insatser i första hand inom ämnena svenska och matematik för de elever som inte når målen. 

Bytet av skola och lärare mellan åk 2 och 3 skapar ofta en oro i klassen vilket kan avspegla 

sig i resultaten i åk 3. En åtgärd skulle kunna vara att eleverna inte byter skola inför år 3, 

alternativt att de får behålla läraren från år två för att öka kontinuiteten – den röda tråden. 

Måluppfyllelse i årskurs 6 

Måluppfyllelse i arbetet mot kursplanens mål Totalt 
antal 

Måluppf. 
antal 

Måluppf. 
% 

En 40 29 73 % 

Sv 38 34 89 % 

Ma 40 36 90 % 

Hi 41 39 95 % 

Re 41 39 95 % 

Ge 41 39 95 % 

Sh 41 39 95 % 
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No 41 37 90 % 

Sva 2 0 0 % 

Mu 41 41 100 % 

Bl 41 41 100 % 

Sl 41 40 98 % 

Id 40 37 93 % 

 

Vår analys av resultaten 

SVA-elever som är nya i Sverige kan naturligtvis inte nå upp till målen direkt.  

Engelska är ett ämne som många har problem med och där extra insatser behövs 

för flera elever. Inom övriga ämnen bedöms eleverna, med något undantag, vara 

på god väg att nå målen.  

Åtgärder för förbättring 

Mer extra stöd i engelska. 

Måluppfyllelse i årskurs 7 

Måluppfyllelse i arbetet mot kursplanens mål Totalt 
antal 

Måluppf. 
antal 

Måluppf. 
% 

En 21 17 81% 

Sv 21 19 90% 

Ma 22 17 77% 

Hi 21 20 95% 

Re 21 13 62% 

Ge 21 19 90% 

Sh 21 18 86% 

Ke 21 17 81% 

Bi 22 18 82% 

Fy 22 19 86% 

Tk 22 20 91% 

Sva 1 0 0% 

Mu 22 21 95% 

Bl 22 22 100% 

Sl 22 22 100% 

Hk 22 21 95% 

Id 22 19 86% 

Måluppfyllelse i årskurs 8 

Måluppfyllelse i arbetet mot kursplanens mål Totalt 
antal 

Måluppf. 
antal 

Måluppf. 
% 

En 51 40 78% 

Sv 51 42 82% 

Ma 51 36 71% 
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Hi 49 32 65% 

Re 49 32 65% 

Ge 50 29 58% 

Sh 51 34 67% 

Ke 51 24 47% 

Bi 50 40 80% 

Fy 51 38 75% 

Sva 2 0 0% 

Ty 1 1 100% 

Sp 19 19 100% 

Mu 51 45 88% 

Bl 51 48 94% 

Sl 51 41 80% 

Id 51 38 75% 

 

Måluppfyllelse i årskurs 9 

Nationella prov 

Andel elever med godkänt resultat, nationella prov  Vt 2009 Vt 2010 Vt 2011 Vt 2012 Vt 2013 

Årskurs 9      

Svenska, Kyrkbacksskolan 91,0 % 94,8 % 70,0 % 89,7 % 73 % 

Svenska, medianvärde för riket  94,7 % 79,9 % 97,4 %  

Engelska, Kyrkbacksskolan 91,0 % 91,7 % 82,5 % 95,0 % 92 % 

Engelska, medianvärde för riket  95,7 % 96,8 % 96,7 %  

Matematik, Kyrkbacksskolan 57,0 % 81,7 % 70.0 % 71,8 % 76 % 

Matematik, medianvärde för riket  81,8 % 80,7 % 83,0 %  

Geografi, Kyrkbacksskolan     71 % 

Biologi, Kyrkbacksskolan     57 % 

 

Fullständiga betyg 

I kommunens skolplan anges som ett långsiktigt mål att alla elever som lämnar grundskolan 

skall ha fullständiga betyg. 

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen Vt 2009 Vt 2010 Vt 2011 Vt 2012 Vt 2013 

Årskurs 9      

Ljusnarsbergs kommun 72,7 % 85,7 % 65,5 % 60,0 %  57 %* 

Vägt medel, riket 77,0 % 76,6 % 77,3 % 76,2 %  
Källa: Skolverket; * Preliminärt värde 

 

Andelen elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen på våren 2012 var 60 % - ett lägre 

resultat än tidigare år och lägre än riket i övrigt. Det preliminära meritvärdet för eleverna i åk 

9 på våren 2013 ligger även det på en mycket låg nivå jämfört med tidigare år. 
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Meritvärde 

Inför valet till gymnasieskolan beräknas elevernas meritvärde. Det beräknas som summan av 

betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (betyget E räknas som 10 poäng, D 

som 12,5 poäng, C som 15 poäng, B som 17,5 poäng och A som 20 poäng). Det högsta 

möjliga meritvärdet är 320 poäng. 

Meritvärde åk 9 2009 2010 2011 2012 2013 

Resultat åk 9      

Kyrkbacksskolan 189,4 198,4 185,5 177,8 174,2* 

Riket 209 208 207,7 211,4  
Källa: SKL  * Preliminärt värde 
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Meritvärdet ligger fortfarande på en mycket låg nivå jämfört med riket i övrigt. Att notera är 

att pojkarnas genomsnittliga meritvärde är högre än flickornas. Noteras att detta är den första 

årskursen som får betyg från det nya betygssystemet vilket gör jämförelse med tidigare år 

svår.  

En av anledningarna till det låga meritvärdet är den skeva betygsfördelningen. Andelen elever 

som går ut åk 9 med betyget A är mycket låg och en alldeles för stor del av de betyg som 

delas ut är på nivån E och F. Önskvärt vore att grafiken ovan som visar fördelningen mer 

skulle ha formen av en liksidig triangel med basen A till E.  

Behörighet till gymnasieskolan 

För att en elev skall vara behörig att söka till gymnasieskolans yrkesprogram och 

högskoleförberedande program krävs lägst betyget Godkänt i ämnena svenska/svenska som 

andraspråk, engelska och matematik samt betyg i ytterligare 5 respektive 9 ämnen. 
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Andelen behöriga till ett nationellt program på gymnasiet är högre än föregående år medan 

andelen elever som ej uppnått godkänt i alla ämnen minskat. Det långsiktiga målet i 

skolplanen är att alla elever skall vara behöriga för gymnasiestudier. 

Behörighet till gymnasieskolan Vt 2009 Vt 2010 Vt 2011 Vt 2012 Vt 2013 

Andel behöriga till gymnasieskolan      

Ljusnarsbergs kommun 87 % 93,7 % 77,6 % 77,5 % 78,4 %* 

Kommungruppen 88 % 87,0 % 85,5 % 85,1 % - 

Källa: Skolverket samt kommunen** (2013)  

*Preliminär siffra. ** Nya behörighetskrav – se ovan. Fram till vårterminen 2010 krävdes 

endast godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk), engelska och matematik. 

               Behörighet till gymnasieskolan 

 

Analys och åtgärder för förbättring inom området kunskapsresultat åk 7-9. 

Vår analys av resultaten 

Genom ett utvecklat uppföljningssystem med uppföljningar 4 ggr/år har skolledning och 

lärare numera en mycket bra överblick över de enskilda elevernas måluppfyllelse. 

Betygsresultaten i årskurs 7 till 9 är fortfarande för alldeles för låga. Alltför många elever når 

inte målen i de olika ämnena och en mycket stor andel av eleverna har inte godkänt i alla 

ämnen. En närmare analys visar dock att många av de elever som inte når målen i de här 

klasserna har någon form av funktionsnedsättning.  

Vi kan även se att betygsresultaten inom de olika ämnena inom samma klass 

skiftar betydligt – ett faktum som måste analyseras av skolledningen och inom 

lärargruppen. En annan fråga som måste belysas är varför så många elever nöjer 

sig med det lägsta betyget i stället för att satsa på ett högre betyg  och vad som 

kan göras för att höja ambitionsnivån. 
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Åtgärder för förbättring 

För att stödja de elever som inte når målen på grund av någon form av funktionsnedsättning 

måste vi hitta nya sätt att anpassa och individualisera undervisningen så att även dessa elever 

ges möjlighet att lyckas. Här spelar specialpedagogerna en viktig roll som kunskapsstöd till 

den ordinarie läraren när det gäller att hitta olika former av anpassningar för att kompensera 

det aktuella funktionshindret. Samtidigt gäller det att vara medveten om att allt inte kan lösas 

inom den ordinarie undervisningen utan att dessa elever har behov av mycket 

specialundervisning – något som kan kräva att det avsätts extra resurser utöver ram. 

Skolorna behöver också bli ännu bättre på formativ bedömning och på att mäta elevers 

förmågor på flera olika sätt. Elever behöver få fler tillfällen att visa sina kunskaper. I dag 

finns det inte tillräckligt många sådana tillfällen vilket blir mycket tydligt i ämnen inom de 

samhälls- och naturorienterande ämnena. En åtgärd kan vara att ändra schemat så att eleverna 

läser No-  och So ämnen under längre tid.  

Det är också viktigt att vi fortsätter arbetet med att skapa en kultur med höga förväntningar i 

alla led inom skolan. Målet måste vara att alla elever inte bara skall nå det lägsta betyget utan 

att sträva efter att nå så längt som möjligt. Skolans uppgift är att hitta sätt att utmana och 

stimulera eleverna till detta. 

Måluppfyllelse inom den grundläggande vuxenutbildningen 
 

Andel elever som uppnått målen inom utsatt tid Vt 2011 Vt 2012 Vt 2013 

Svenska 100 100 100 

Engelska 100 100 100 

Matematik 100 86 100 

Samhällskunskap 100 100 100 

 

Analys 

Måluppfyllelsen är mycket god. Lärarna är mycket skickliga på att anpassa undervisningen 

efter elevernas förutsättningar och behov. Undervisning sker i små grupper och individuell 

handledning erbjuds. 

Måluppfyllelse inom den gymnasiala vuxenutbildningen 

Andel elever som uppnått målen inom utsatt tid Vt 2011 Vt 2012 Vt 2013 

Svenska 100 82 100 

Engelska 100 100 100 

Matematik 72 88 100 

Samhällskunskap 100 100 100 

Vårdämnen 100 100 100 

 

Analys 

Måluppfyllelsen är mycket god i ämnen där närundervisning sker. I de kurser inom teoretiska 
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ämnen som bedrivs på distans är det en större andel av eleverna som inte uppnår målen inom 

utsatt tid. 

Åtgärder för förbättring inom Komvux och SFI 

Fokus kommer att ligga på handledning av distansstuderande eftersom måluppfyllelsen inte är 

lika god där.  

 

Kommunfullmäktiges mål 
Kommunfullmäktige har fastlagt 3 mål för verksamheten inom området Attraktiv skola.  

             Delmål 2013 

Mål : Alla elever skall vara behöriga till gymnasieskolan  95 % 

Resultat vt 2013: Andelen behöriga till gymnasiet var 78,4 % 

 

Mål : Alla elever skall känna sig trygga i skolan   100 % 

Resultat ht 2012:  

 

Mål : Det genomsnittliga meritvärdet skall överstiga 210  202 

Resultat vt 2013: Det genomsnittliga meritvärdet var 174,2 

Framtid 
Även under läsåret 2013-2014 kommer mycket av utvecklingsarbetet inom skolan att 

koncentreras till åtgärder för att höja måluppfyllelsen i skolan. Bildningsutskottet har också 

beslutat att ha målområdet ”kunskap och lärande” som fokusområde under 2013. 

Förvaltningen kommer också att prioritera en utveckling av strukturerna och det tekniska 

stödet för kvalitetsarbetet för att få ett bättre underlag för prioriteringar. Här hoppas vi få 

möjligheter att under året kunna implementera ett nytt databaserat system för uppföljning av 

elevernas resultat som stöd för rektorerna i deras arbete. 

Under 2012-2015 bedriver kommunen ett projekt för att stärka elevernas delaktighet, hälsa 

och framtidstro. I projektet, som har ekonomiskt stöd från Landstingets samhällsmedicinska 

enhet, arbetar en heltidsanställd projektledare. Målet för projektet är att genom olika insatser 

öka måluppfyllelsen i grundskolan och därmed stärka elevernas självkänsla, framtidstro och 

hälsa. Arbetet i projektet sker på många plan.  

Kommunen har även ansökt om, och preliminärt tilldelats, ekonomiskt stöd från 

Specialpedagogiska skolmyndigheten till en utveckling av ett Datatek. Stödet innebär att vi 

kan anställa en person på heltid för att utveckla IT-stödet för främst de av eleverna som har 

någon form av funktionsnedsättning. Tillsammans med en ny IKT-strategi och den 

nyinrättade tjänsten som IKT-pedagog hoppas vi kunna utveckla skolornas användande av 

IKT som ett stöd för elevernas lärande. 
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Kvalitetshjulet 
Förvaltningens modell för kvalitetsarbetet under ett år. Den yttre röda ringen representerar 

aktiviteter på förvaltningsnivån, den blå visar personalens arbetsår och den inre gröna 

elevernas läsår. 

   

 

 


