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Inledning
Det här dokumentet utgör kvalitetsredovisning för Garhytteskolan f-2, Kyrkbacksskolan åk 39 samt skolornas fritidshem.
De resultat och indikatorer som presenteras i denna kvalitetsredovisning bygger på skolornas
egna enkäter och statistik samt material från Skolverket och SKL.
Syftet med denna sammanställning är inte i första hand att presentera resultaten för externa
parter utan kvalitetsredovisningen är tänkt som ett verktyg i arbetet med att förbättra
verksamheten inom våra skolor. Arbetet med att säkra och redovisa kvalitet måste ses som en
utvecklingsprocess.

Prioriteringar under läsåret 2014-2015:
1. Öka elevernas måluppfyllelse genom utvecklingsarbete som berör följande områden:
Lärarledd undervisning
Formativt lärande
Bedömning/betygssättning
Ledarskapet i klassrummet
Inkluderande undervisning
"Forskningför klassrummet "(en sammanställning av Skolverket)
Ledarskapet i klassrummet
"Stökigt klassrum - rektors ansvar? " (Eva Larsson)
2. Implementera kommunens IKT plan (Informations och KommunikationsTeknik)
3. Skapa en pedagogisk enhet F-9
4. Klassrumsobservationer av rektor med direkt feedback till lärarna

Gru ndfakta/förutsättningar
Organisation
Verksamheten inom verksamheten omfattar 2 enheter; Garhytteskolan som är en grundskola
f-2 samt Kyrkbacksskolan som är en grundskola årskurs 3-9. Skolorna leds av en gemensam
rektor 100 % och en biträdande rektor med I 00 % tjänstgöringsgrad. Vid båda skolorna finns
fritidshem. Rektor är också ansvarig för kommunens kulturskola. Fritidshemmen och
Kulturskolan är integrerade i grundskolans lokaler.
Budget/Personal
Kyrkbacksskolan hade en nettobudget på 18 694 tkr för 2013 och 19 582 tkr 20 14 för hela
verksamheten medan Garhytteskolans budget 20 13 uppgick till 5 763 tkr och 6 581tkr 20 14.

Höstterminen 2014 hade Kyrkbacksskolan 25,25 heltids lärartjänster fördelat på 31 personer
inklusive 1,25 årsarbetare speciallärare, 2,0 åa för särskilda stödinsatser (5 personer) och 1,75
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lärarresurs i grundsärskolan. Utöver denna bemanning hade skolan 0,8 skolpsykolog, 0,75
skolkurator, 0,75 skolsköterska, 0,5 SYV samt 1,0 vaktmästare.
Vid Garhytteskolan fanns i budget 8,75 heltidstj änster fördelade på 12 personer. Till detta 0,7
åa elevassistent samt 0,5 vaktmästare.
Fritidshemmet vid Garhytteskolan hade 2,2 heltidstjänster fördelade på 4 personer.
Vid Kyrkbacksskolans fritidshem finns 1,0 tjänst fördelat på 4 personer.
Kulturskolan hade 3,9 heltids lärartjänster fördelade på 5 personer.

Antal inskrivna barn/elever i enhetens verksamheter, 15 oktober 2014
Antal inskrivna barn/elever

123

Garhytteskolan grundskola f-2

61

Garhytteskolan Fritidshem*
Kyrkbacksskolan grundskola 3-9

266
2

Kyrkbacksskolan grundsärskola 4-5
Kyrkbacksskolan Fritidshem*

50

• I januari 2015. Inkl. lovinskrivna barn.

Nyttjande av plats inom skolbarnsomsorgen
Andelen barn som är inskrivna i skolbarnsomsorg har legat på en jämn nivå de senaste åren.
Nyttjandegraden ligger ofta lägre än snittet för övriga kommuner i kommungruppen för de
yngre barnen medan den är något högre för de äldre ..
Nyttjande av plats (15 oktober)

2013

2014

6-9 år

Andel inskrivna barn

49,7%

56,5 %

Andel inskrivna barn i kommungruppen

73,5 %

74,2 %

Andel inskrivna barn

20,0 %*

22,1 %

Andel inskrivna barn i kommungruppen

16,3 %

17,6%

10 -12 år

Källa: Skolverket/SCB

Elevutveckling
Elevantalet vid båda skolorna har ökat markant under det senaste året beroende på en stor
ins trömning av utlandsfödda barn vilket ställer skolorna inför stora utmaningar. Tidigare år
har antalet barn i grundskolan minskat vilket medfört att även antalet anställda inom
grundskolan minskat något varj e läsår. De senaste åren har dock visat på ett något ökande
födelsetal igen men prognoserna pekar ändå på att det totala antalet barn i åldern 0-16 år
kommer att fortsätta minska inom den närmaste 5-årsperioden om man bortser från
tillströmningen av asylsökande barn. I våra internationella klasser går idag c:a 50 barn.
Tillstömningen av nyanlända barn gör det svårt att göra tillförlitliga prognoser över det
framtida elevantalet inom grundskolan.
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Antal elever - förändring
F

1

2

3

4

Antal 5
elever

6

7

8

9

Summa

34

38

30

29

39

20132014

23

39

50

42

50

374

25

36

41

39

32

20142015

40

30

42

51

43

379

Källa: Skolverket/SCB
I dessa siffror ingår inte asylsökande elever; 46 st. i oktober/november 2014.
Personaltäthet
Personaltäthet (15 oktober)

2013

2014

31,8
20,2
21 3

33,3
21,2
21 8

Fritidshem

Barn/heltidsanställd; Kommunen totalt
Barn/anställd; kommungruppen
Barn/anställd· riket
Grundskola

Antal elever/årsarbetare; Garhytteskolan
14,3
Antal elever/årsarbetare; Kyrkbacksskolan
11 ,3
10, 1
Antal elever/årsarbetare; kommungruppen
11 ,3
11 ,5
Antal elever/årsarbetare; riket
12, 1
12,0
Källa: Skolverket/SCB
Antalet barn/årsarbetare inom fritidshemmet är mycket högre än i jämförelsebara kommuner.
I dessa siffror ingår dock elever som bara deltar i verksamheten på lov. Om man undantar
dessa har fritidshemmet c:a 24 barn/heltidsanställd.
Personalens utbildning
Personalens kompetens är av avgörande betydelse för att eleverna skall nå sina mål. Det är
därför av vikt att ledningen utvärderar enhetens resultat och anpassar personalens fortbildning
utifrån de behov som man ser.
Andelen av personalen inom grundskolan som har en pedagogisk högskoleutbildning låg i
oktober överlag något lägre jämfört med övriga kommuner i kommungruppen. Vid det ena
fritidshemmet saknas idag personal med pedagogisk högskoleutbildning vilket inte är
tillfredsställande.
Andel personal med ped. högskoleutbildning; 15 okt.

2013

2014

Fritids hem

Garhytteskolan
Kyrkbacksskolan
Kommungruppen

75 %

75 %

0%

0%

65 %

63 %

Grundskola

Ljusnarsbergs kommuns grundskolor
Kommungruppen
Riket

85,0 %
87,4 %
88,0 %

Källa: S kolverket
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84,0 %
87,7 %
88,0 %

Normer och värden/trygghet och trivsel
Till grund för skolornas arbete mot kränkande behandling ligger den likabehandlingsplan som
vaije skola tar fram. Planen utvärderas och revideras inför vaije nytt år. Skolorna ska va1je år
genomföra enkätundersökningar gällande trivsel och trygghet bland eleverna.
Tidigare år har elevenkäterna visat goda resultat när det gäller elevers upplevda trygghet i
skolan, men målet - att alla elever ska känna sig trygga i skolan har ännu inte nåtts. Även när
det gäller elevers trivsel i skolan har skolorna tidigare uppvisat goda resultat.

Mål
•

Alla elever ska känna sig trygga i skolan (Kommunfullmäktiges mål)

Insatser
•

Vaije skola har ett eget antimobbningsteam/trygghetsteam. Teamet redogör veckovis
för skolans elevhälsoteam om läget på skolan.

•

Va1je enskild vuxen som uppmärksammar en händelse i form av verbal eller fysisk
kränkning mellan elever, ansvarar för att skriva ett händelseblad som överlämnas till
rektor för kännedom. Rektor vidarebefordrar händelsebladet till kurator som ansvarar
för att en utredning av kränkande behandling påbö1jas.

•

E leverna i årskurs 4-9 vid Kyrkbacksskolan genomförde den årliga elevenkäten i
oktober 20 14.

•

E leverna i f-2 vid Garhytteskolan intervjuades individuellt av trygghetsteamets
representanter för att kartlägga varje enskild elevs upplevelse av trygghet.

Resultat
Resultat elevenkät åk 4-9 höstterminen 2014.
70,4 av eleverna (195 st.) deltog i undersökningen.
Jag känner mig trygg i skolan?
96,4 % av eleverna i undersökningen uppger att påståendet stämmer bra eller ganska bra..

Hur trivs du i klassen?
86,9 % av eleverna trivs bra i skolan (84,3 % år 20 13) och 10,5 % sådär (1 1,4 %.2013). 2,6
% uppger att de inte trivs så bra i sin klass (4,3 %).

Har du blivit slagen eller tvingats göra saker som du inte ville?
93,8 % av eleverna svarar nej, 4,7 % svarar en gång och 1,6 % (3 elever) svarar flera gånger.
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Analys
E n övervägande del av eleverna känner sig trygga i skolan vilket är mycket positivt.
R esultatet är något bättre än föregående läsår. Att eleverna känner trygghet i skolsituationen
är en grundförutsättning för att nå goda skolresultat. Även när det gäller trivsel får resultaten
anses positiva.
Åtgärder för förbättring
Att n ågra av v.å ra elever fortfarande inte upplever skolan som en trygg plats är allvarligt. Det
är viktig t är att alla vuxna reagerar på alla former av kränkning och följer rutinerna i
likabehandlingsplanen.
Skolan måste även fortsätta att utveckla det förebyggande arbetet mot kränkningar. En
förutsättning är att mentorerna ägnar sig åt teambuildning i bö1jan av va1je termin samt vid
uppkomna situationer. Regelbundna mentorssamtal med varje en skild elev är viktiga.
R esultat elevintervjuer åk f-2 höstterminen 2014

Analys - Garhytteskolan f-2 och fritidshem
Trygghetsteamet intervjuar eleverna vaije år kring trygghet och trivsel. Svaren tyder på att de
flesta elever trivs och känner sig trygga i skolan och på fritids men att det finns elever som
upplever otrygghet och att det finns situationer och platser som känns otrygga.
Åtgärder för förbättring
Årets enkät visar att man inte nått målet att alla barn ska känna sig trygga i skolan och på
fritids. Skolbussen är en plats som upplevs som otrygg, mycket på grund utav de äldre
eleverna som åker med bussen. Här är det viktigt med en kommunikation med
Kyrkbacksskolan. Verksamheterna måste också fortsätta med det förebyggande arbetet med
trygghetsgrupper där barn från de olika årskurserna möts. Skolan måste också förbättra
informationen till vårdnadshavarna om arbetet mot trakasserier och kränkande behandling.
Även överlämningen mellan skolornas trygghetsteam behöver utvecklas.

Delaktighet, inflytande och ansvar
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla
elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv
del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör
dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och
mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom
ramen för deras inflytande över utbildningen.
Läroplan för grundskolan
Skolans mål är att varje elev
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Även i kommunens skolplan lyfts området delaktighet och inflytande upp som ett prioriterat
område. I tidigare enkäter har många föräldrar upplevt att de har ett lågt inflytande och känner
en låg de laktighet i skolans arbetssätt och innehåll
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Mål
•

Skolans elever och deras föräldrar ska känna delaktighet och inflytande på skolans
arbetssätt och innehåll. (Kommunens skolplan 2011.2015)

•

Alla föräldrar ska ha tillgång till fullgod information om barnens situation i förskola
och skola. (Kommunens skolplan 2011.2015)

Insatser
•

Vaije klass håller klassråd regelbundet. De frågor som uppkommer under klassrådet,
tas med till elevrådet av klassrådsrepresentanterna. Elevråd hålls på respektive skola
och rektor är sammankallande. Vid ett elevrådsmöte per termin deltar även kostchefen.
Mötet är då tillika matråd.

•

Skolorna har ett gemensamt skolråd. Föräldrarepresentanter, personalrepresentanter
samt rektor deltar. Externa föredragshållare bjuds in.

•

E levers och föräldrars åsikter om sina möj ligheter till inflytande mäts i en årlig enkät.

•

Skolorna har under våren 2015 påbörjat att utbilda personalen i lärplattformen It's
Learning vilken ska användas för att förmedla information till elever och
vårdnadshavare.

•

Föräldramöten hålls vaije termin i alla klasser.

•

Vårdnadshavare erbjuds ett utvecklingssamtal per termin. Målet är att eleverna ska
vara så väl förberedda och ha så god insyn i sin egen kunskapsutveckling, att de själva
kan leda sitt utvecklingssamtal. En stor del av eleverna har redan klarat detta på ett
fördömligt sätt.

Resultat elevenkät åk 3-9 höstterminen 20 14.
Enkäten har gått ut till alla elever i åk 3-9. 192 elever besvarade enkäten
Liimrna vid min skola tar hänsyn till elevernas åsikter

Stämmer bra
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls

Kyrkbacksskolan
19,5 %
58,0%
20,5 %
2,0%

Jagfår veta /tur det går för mig i sko/arbetet

Stämmer bra
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls

Kyrkbacksskolan
33,0%
50,5 %
13,4 %
3,1 %

8

Resultat föräldraenkät ht 2014:
Enkäter har gått ut till samtliga vårdnadshavare. Svarsfrekvensen detta år var mycket låg, vi
fick endast in 48 svar vilket gör att det är svårt att bedöma tillförlitligheten i resultaten.

Utveckli11gssamtale11 /tar gett mig bra information om mitt barns utveckling oclt lärande

Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig

Kyrkbacksskolan
36,1 %
51 ,1 %
10,6 %
2,1 %

Jag kiin11er mig välkommen till skolan

Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig

Kyrkbacksskolan
58,7%
32,6%
8,7%
0%

Jag iir nöjd med den information skolan ger

Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig

Kyrkbacksskolan
23,9%
58,7 %
15,2 %
2,2%

Jag upplever att jag /tar inflytande på, oclt känner mig delaktig i skolans arbetssätt oclt
in11eltåll
Kyrkbacksskolan Garhyttesko lan
Alltid
Ofta
Sällan
Aldrig

18,2 %
43,2 %
34,1 %
4,6%

Analys
Endast 77 ,5 % av e leverna upplevde att lärarna i hög grad tar hänsyn till
eleve rn as åsikter. Här måste skolan undersöka vad som ligger bakom dessa
si ffro r och i vilka situat ioner elever känne r att lärarna inte tar hänsyn till deras
åsikter. Skolan a rbetar m ed att eleverna ska ta ett större ansvar för sina studi er
och d å är e levernas m öjlighet till d e laktighet v ikti g.
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När det gäller återkopplingen från lärarna till eleverna pekar resultaten av enkäten på att det
fortfarande finns saker att utveckla när det gäller den formativa undervisningen - över 15 %
av eleverna upplever inte att de får tillräcklig återkoppling på sina resultat.
Vi ser en glädjande förbättring när det gäller känslan av delaktighet hos vårdnadshavare när
det gäller deras möjligheter att påverka. Drygt 60 % ger ett positivt omdöme jämfört med 22
% föregående år. När det gäller vårdnadshavarnas nöjdhet med skolans information finns
fortfarande ett utvecklingsbehov. Det går dock inte att dra för långtgående slutsatser av
enkätsvaren p.g.a. den låga svarsfrekvensen.

Åtgärder för utveckling
Att elever känner delaktighet är en viktig faktor för att öka måluppfyllelsen i skolan men
elevers delaktighet är också ett mål i sig vilket uttrycks tydligt i läroplanen. Arbetet med att
utveckla klassråd och elevråd måste fortsätta och utvecklingen av det formativa lärandet ges
hög prioritet under det kommande läsåret. Att elever leder sina egna utvecklingssamtal är ett
exempel på hur delaktigheten kan ökas.
När det gäller föräldrars upplevda delaktighet i skolarbetet ska skolan fortsätta att utveckla
formerna för föräldramöten. Införandet av lärplattformen "It' s Learning" kommer
förhoppningsvis att ge oss nya möjligheter att förbättra skolans information till föräldrarna.

Kunskaper
Att lärarna har höga förväntningar på att eleverna ska nå kunskapsmålen är viktigt för en hög
måluppfyllelse. I den årliga elevenkäten får eleverna ta ställning till följande påståenden:
Liirama vid min skola förväntar sig att jag ska nå målen
93,4 % av eleverna (94,3 % år 2013) uppger att påståendet stämmer precis eller ganska bra.

Jag vet vad jag ska k 111111a för att nå målen i alla iim11e11
75,4 % av eleverna uppger att påståendet stämmer precis eller ganska bra.
Här nedanför presenteras resultaten för hur eleverna uppnått kunskapsmålen. Här är det
viktigt att beakta att det statistiska underlaget är litet med få elever i vaije årskurs vilket gör
att de procentsiffror som presenteras måste värderas utifrån detta faktum.

Kommunfullmäktiges mål
1. Andelen elever som nått Skolverkets fastställda kravnivåer i ämnena svenska och
matematik på nationella proven i årskurs 3 ska vara minst 70 %

Svenska
Matematik

Resultat Vt. 2015:

50,0 %
55,9 %

Målet ej uppnått
2. Det genomsnittliga meritvärdet skall överstiga 210
Resultat Vt. 2015:
Målet ej uppnått
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193,5

Måluppfyllelse i årskurs 3
Nationella prov i åk 3
Matematik

Svenska

Underlag: 34 elever I aktuellt urval.

Underlag: 34 elever I aktuellt urval.

55,9%

_.-j

Ja

Nej

50,0%

50,0%

J

Nej

Måluppfyllelse i årskurs 6
Nationella prov i åk 6
Andel av de elever som skrivit provet som fått godkänt resultat

Matematik

Svenska

Underlag: 28 elever i aktuellt urval.

Underlag: 28 elever i aktuellt urval.

·2·1·,4·%·~

75,0%

Ja

Nej

67,9%

EJ deltagit

Ja

Engelska

NO-ämnen

Underlag: 28 elever I aktuellt urval.

Underlag: 28 elever i aktuellt urval.

89,3%

J -64,29%

10.7%
Ja

Nej

Betyg i åk 6
Andel med godkända betyg i åk 6

25,00%

Ja

Nej

Andel %

Årskurs 9

10,71%

j

Ej deltagit

Genomsnittligt betygspoäng
Totalt

Flickor

Pojkar

81 ,5 %

12,2

12,5

11 ,9

*

12,0

12,5

11 ,5

81,5 %

11 ,0

12,0

9,8

NO, K yrkbacksskolan

*

9,8

10,6

8,9

SO, K yrkbacksskolan

*

11 ,2

12,2

10,0

Svenska, Kyrkbacksskolan
Engel ska, Kyrkbacksskolan
Matematik, K yrkbacksskolan
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Vår analys av resultaten:

Årskurs 3
Konstateras att endast hälften av eleverna i åk 3 uppnått kunskapsmålen i svenska. En liten
förbättring mot fjolårets resultat som var så lågt som 15,9%. Att ge elever möjlighet att
utveckla ordförråd och därmed läsförståelsen är av största prioritet.
Resultaten i de nationella proven i matematik (55,9%) har även de ökat i jämförelse med
fjolårets resultat då 42,3 % av eleverna uppnådde målen. En bra bit kvar till målet där 70% av
eleverna ska nå måluppfyllelse. Kraftfulla, riktade åtgärder krävs. Se här nedanför

Årskurs 6
I alla ämnen utom i engelska visar resultaten av de nationella proven ett sämre utfall än
fjolårets resultat. Det är endast 67,9 % av eleverna i åk 6 som uppnått målen i svenska.
Mycket oroande, i och med att det låga resultatet troligtvis kommer att avspegla sig i elevers
måluppfyllelse i fler ämnen. Glädjande att resultatet i engelska är högre än föregående läsår.

Åtgärder för förbättring:
Det systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014-2015 handlade om att regelbundet kartlägga var
eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling och anpassa eller utmana undervisningen
utefter elevers olika förutsättningar. Ämneslärare, mentorer, speciallärare, specialpedagoger
och rektor är delaktiga i planeringen, både på individnivå och på grupp/klassnivå.
Augusti

I

September

•

Rektor presenterar sammanställningen av fjolårets resultat för
medarbetarna

•

Presentation av uppsatta mål för kommande läsår

•

Presentation av kommande års kvalitetsarbete

•

Specialpedagog, speciallärare och ämneslärare planerar och
schemalägger insatser på grupp- och individnivå utefter
identifierade behov från föregående läsårs resultat. Planeringen
kommuniceras med rektor.

•

Specialpedagog katilägger eleverna i årskurs 1 vad gäller deras
kunskaper om bokstäver och bokstävernas ljud samt den
aktuella kunskapsnivån i matematik

•

Specialpedagogen kartlägger eleverna i årskurs 2 i deras
aktuella läskunskaper.

•

Målsamtal/utvecklingssamtal med lärarna under vilket lärarna
får feedback på ämnesanalyserna som lämnades in under juni.
Målen förs in i samtalsmallen. Likaså presenterar lärarna sina
pedagogiska planeringar under målsamtalet med rektor.
Lärarnas mål läggs in i samtalsmallen.
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•

DLS tester utförs i årskurs 4, 6 och 8

•

Fonolek

•

Avcheckning (klasskonferens) av alla elevers resultat
(färgscheman) och testresultat. Behov av åtgärder identifieras
och planeras på grupp- och individnivå under
klasskonferensen, skrivs in i ett konferensprotokoll och ligger
till grund för fortsatta insatser.

•

Rektor utför klassrumsobservationer med direkt feedback till
lärarna.

•

Redovisning för huvudman .

•

Resultaten från färgscheman (oktober) och
klassrumsobservationer analyseras tillsammans med
specialpedagoger/speciallärare och i nästa led med övriga
medarbetare och ligger till grund för planering av stödinsatser,
omfördelning av resurser samt planering av vårterminen.

•

Rektor utför klassrumsobservationer med direkt feedback till
lärarna

December

•

Färgscheman och betyg

Janua ri

•

Decemberresultaten analyseras under klasskonferenser.
Åtgärder på grupp- och individnivå identifieras och
protokollförs. Redovisas för huvudman

•

Rektor utför klassrumsobservationer med direkt feedback till
lärarna

•

DLS läsförståelse årskurs 2 och 8

•

Rektor utför klassrumsobservationer med direkt feedback till
lärarna

•

Klasskonferenser för analys av färgscheman/klass. Behov av
åtgärder identifieras och planeras på grupp- och individnivå.
Klasskonferensprotokoll skrivs och ligger till grund för
fortsatta insatser.

•

Klassrumsobservationer med direkt feedback till lärarna .

•

Lönesamtal. De mål lärarna satte upp under målsamtalet i
september följs upp. Värderas i paritet mot löneutveckling.

•

Analysen av resultaten i mars sammanställs och ligger till
grund för prioriterade åtgärder kommande läsår. Vissa

Oktober

November

Februari

•

•

Mars

April/maj
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utvecklingsområden kanske fortsätter, medan andra bockas av
och anses som färdiga.

•

Juni

•

Färgscheman/betyg

•

Ämnesanalyser

M åluppfyllelse i årskurs 7
Antal
godkända
i alla
Godkända ämnen YRKFÖR ämnen

Meritv ärd e A ntal
16 4,70

44

13,48

32

25

M åluppfyllelse i årskurs 8
Antal
godkända
i alla
Godkända ämnen YRKFÖR ämnen

Meritvärde Antal
173,13

48

14,38

32

Antal
godkända i
alla ämnen
utom ett

29

7

M åluppfyllelse i årskurs 9
Läsår

2013-14
2014-15

Antal
Andel (%)som uppnått Andel (%) behörig
till gymnasiets
elever kunskapskraven i alla ämnen
vrkesorooram
47
76
47
62
79
39

Genom snittligt
meritvärde

Nationell a prov åk 9 (A nd e l av d e e leve r s o m s kri v it prove t so m fått god kä nt
resultat)

Matematik

Svenska

Underlag: 41 elever i aktuellt urval.

Underlag: 41 elever i aktuellt urval.

70,7%

75,6%

Ja

J

14,6%

14,6%

Nej

Ej deltagit

Nej

Ja

d

Ej deltagit

NO-ämnen

Engelska
Underlag: 41 elever i aktuellt urval.

Underlag: 41 elever i aktuellt urval.
80,49%

80,5%

Ja

7,3%

J

4,9%

14,6%

Nej

Ej deltagit

Ja

14

--=.J
Ej deltagit

174,4
193,5

SO-ämnen
Underlag: 41 elever i aktuellt urval.
56,10%

J

26,83%

17,07%

Nej

EJdeltagit

Ja

Andel elever med godkänt resultat, nationella prov

Vt2011

Vt2012

Vt2013

Vt2014

Vt2015

Svenska, Kyrkbacksskolan

70,0 %

89,7%

74,5 %

87,2 %

91,2%

Svenska, medianvärde för riket

79,9%

97,4 %

95,9

Engelska, Kyrkbacksskolan

82,5 %

95,0%

93,8 %

97,7%

94,3 %

Engelska, medianvärde för riket

96,8 %

96,7%

96,8

Matematik, Kyrkbacksskolan

70.0%

7 1,8%

86,7 %

8 1,4%

82,9 %

Matematik, medianvärde för riket

80,7 %

83,0%

89,7 %
71%

88, 1 %

100,0 %

57%
Andel elever med godkänt resultat av de elever som de ltag it i proven.

68,0%

67,7 %

Årskurs 9

NO, Kyrkbacksskolan
SO, Kyrkbacksskolan

A n del med go d kända betyg i åk 9
I kommunens skolplan anges som ett långsiktigt mål att alla elever som lämnar grundskolan
skall ha fullständiga betyg.
Vt 2011

Vt2012

Vt2013

Vt2014

Vt 2015

Kyrkbacksskolan

65,5 %

60,0 %

60,0%

47, 1 %

62,0%

Vägt medel, riket

77,3 %

76,2%

75,6%

75,9%

77,0%

Andel elever med godkända betyg i alla ämnen
Årskurs 9

Käl la: Sko lve rk e t

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,
betyget C som 15 poäng och Betyget A som 20 poäng). Det högsta möjliga meritvärdet är
320 poäng. OBS! att fr.o.m. 20 13 är värdena baserade på betyg satta efter den nya läroplanens
kunskapskrav vilket gör att värdena inte är helt jämförbara.
Genomsnittligt meritvärde åk 9

Vt 2011

Vt2012

Vt2013

Vt2014

Vt 2015

Resultat åk 9
Flickor

202,2

Pojkar

187,4

Kyrkbacksskolan

185,5

177,8

174,2

174,4

193,5

Riket

207,7

2 11 ,4

2 13, 1

2 14,8

2 17, I

Källa: S kolverket
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Behörighet till gymnasieskolan

För att en elev skall vara behörig att söka till gymnasieskolans yrkesprogram och
högskoleförberedande program krävs lägst betyget E i ämnena svenska/svenska som
andraspråk, engelska och matematik samt betyg i ytterligare 5 respektive 9 ämnen.
Andelen behöriga till ett nationellt program på gymnasiet är högre än föregående år, likaså har
både meritvärdet och antal elever med godkända betyg i alla ämnen ökat. Det långsiktiga
målet i skolplanen är att alla elever skall vara behöriga för gymnasiestudier.
Behörighet till gymnasieskolan

Vt 2011

Vt2012

Vt2013

Vt2014

Vt2015

An del behöriga till gymnasieskolan

Flickor

- 100%

Pojkar

78,3 %

Ljusnarsbergs kommun

77,6%

77,5%

80,0 %

76,4 %

79,5 %

Kommungruppen
Källa: Skolverket

85,5 %

85,1 %

85,4 %

83,6 %

84,1 %

Analys och åtgärder för förbättring inom området kunskapsresultat åk 7-9.
Vår analys av resultaten
Viktigt att det sker en progression gällande meritvärdet från årskurs 7 ( 164,7) till årskurs
9 ( 193,5). För att eleverna ska ha större konkurrenskraft när de söker till gymnasieskolan, bör
meritpoängen i årskurs 9 ligga mellan 210-220.

100 % av eleverna blev godkända i de nationella proven i NO! ! Härligt
Åtgä rder för fö r b ätt r in g
Det extremt låga utfallet i de nationella proven i SO där endast 67,7% av eleverna i årskurs 9
nådde godkänt resultat, måste mötas på bred front från och med årskurs 1. Elever måste ges
möj lighet att intressera sig för det som händer i närmiljön, nationellt och globalt från dag l.
Ämnesövergripande arbete i svenska och SO ämnen där man bygger upp
ordförråd/ordkunskap kontinuerligt och regelbundet år efter år.
För övrigt, se kvalitetsarbetet 2015-20 16 här ovanför.

Fritidshemmens kvalitetsarbete
Vid Skolinspektionens tillsyn på våren 2015 fick kommunen påpekanden angående vår
uppföljning av fritidshemmens resultat. Tidigare har resultatuppföljningen till stor del enbart
bestått i enkäter till eleverna vilket inte kan anses tillräckligt för att kunna mäta kvaliten.
Åtgärder för förbättring
Läsåret 2015-2016 påbörjas ett kvalitetsarbete genom att prioritera två bedömningsområden
ur Lgrl 1. För att få en utgångspunkt för förbättringsarbetet börjar arbetet med att personalen
kartlägger var fri tidshemmet befinner sig samt identifierar utvecklingsområden att jobba
emot. Bedömningen görs i en matris (se bilaga) och för att få ett snabbt resultat avsätts delar
av terminens stängningsdagar för arbetet. Parallellt med bedömningsarbetet ska en ny enkät
för fri tidshemmen tas fram under hösten.
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Rektors analys av arbetet med läsårets prioriterade områden
1. Öka elevers måluppfyllelse
Eleverna i årskurs nio gick ut med högre meritpoäng, högre antal ämnen med godkända betyg
och ett högre antal elever hade gymnasiebehörighet än föregående läsår. Målet är uppfyllt,
dock med alldeles för snäva marginaler. Det gäller att hålla i och hålla ut och fortsätta arbeta
utefter det påbörjade utvecklingsarbetet samt följa strukturen för det systematiska
kvalitetsarbetet som visas här ovanför.

2. Implementera kommunens IKT plan
Målet är i stort sett uppfyllt. Den allra största delen av mederbetarna har utfört och lämnat in
alla tre uppgifter med godkänt resultat. Åtgärder för förbättring kommande läsår består i att
alla medarbetare erhåller en god It kompetens samt att eleverna bygger upp en god datorvana,
med start i årskurs 3 och 4 samt årskurs 8 och 9.
3. Skapa en pedagogisk enhet F-9 av de två enheterna Kyrkbacksskolan och Garhytteskolan
Arbetet är påbö1jat, men långt ifrån i mål. Gemensamt utvecklingsarbete, gemensamma
konferenser, studiedagar och ämnesträffar har inlett en sammanslagning av de båda skolorna,
med elevgruppen från förskoleklass till årskurs ett och en lärare följer med årskurs två när den
flyttas till Kyrbacksskolan. Likaså följde en lärare med årskurs fem när den flyttades upp till
sjuan. Målet är självklart att mentorsbyten sker efter årskurs tre och sex.
4. Klassrumsobservationer av rektor med direkt feedback till lärarna
Målet är uppfyllt. Alla lärare har fått mellan ett och tre besök under läsåret. En åtgärd till
förbättring är att hinna med två klassrumsbesök per termin och lärare.
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Bilaga l

Bedömning av kvalitet i fritidshemmen

Bedömnings

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

På fritidshemmet erbjuds
det begränsade
möjligheter att bryta
traditionella könsmönster
mellan pojkar och flickor.
Det finns begränsade
möj ligheter att lära sig att
respektera olikheter, ol ika
åsikter och inse
nödvändigheten av
kompromisser. Det
erbjuds begränsade
möj ligheter för barnen att
successivt vidga och
fördjupa sina kunskaper
om sig själva och sin
omvärld. På
fritidshemmet erbjuds få
möjligheter att reflektera
över olika kulturer och att
se de olika kulturerna
som en tillgång i
verksamheten

På fritidshemmet erbjuds
det goda möjligheter att
bryta traditionella
könsmönster mellan
pojkar och flickor. Det
finns goda möjligheter att
lära sig att respektera
olikheter, olika åsikter
och inse nödvändigheten
av kompromisser. Det
erbjuds goda möjligheter
för barnen att successivt
vidga och fördjupa sina
kunskaper om sig själva
och sin omvärld. På
fritidshemmet erbj uds
ibland möj ligheter att
reflektera över olika
kulturer och att se de
olika kulturerna som en
tillgång i verksamheten

På fritidshemmet erbjuds
det 111ycket goda
möjligheter att bryta
traditionella könsmönster
mellan pojkar och flickor.
Det finns 111ycke1goda
möjligheter att lära sig att
respektera olikheter, olika
åsikter och inse
nödvändigheten av
kompromisser. Det
erbjuds 111ycke1goda
möj ligheter för barnen att
successivt vidga och
fördj upa sina kunskaper
om sig själva och sin
omvärld. På
fritidshemmet erbjuds
många möjligheter att
reflektera över ol ika
kulturer och att se de
ol ika kulturerna som en
tillgång i verksamheten

Personalen på
fritidshemmet arbetar i
begränsad 0111/allning
med barns rätt till ansvar,
delaktighet och
inflytande utifrån
erfarenhet, ålder och
mognad. Få tillfällen
erbjuds i vardagsarbetet
att se samband mellan
delaktighet, inflytande
över och ansvar för
fattade beslut

Personalen på
fritidshemmet arbetar i
ganska ofta med barns
rätt till ansvar,
delaktighet och
inflytande utifrån
erfarenhet, ålder och
mognad. Vissa tillfällen
erbjuds i vardagsarbetet
att se samband mellan
delaktighet, inflytande
över och ansvar för
fattade beslut

Personalen på
fritidshemmet arbetar i
hög grad med barns rätt
till ansvar, delaktighet
och inflytande utifrån
erfarenhet, ålder och
mognad. Många tillfällen
erbjuds i vardagsarbetet
att se samband mellan
delaktighet, inflytande
över och ansvar för
fattade beslut

område

Normer och värden

Delaktighet och
inflytande
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Särskilt stöd

Personalen utgår sällan
från att barn i behov av
särskilt stöd ska
tillgodoses i ordi narie
verksamhet. Personalen
utvärderar vid f å tillfällen
om det stöd som ges har
någon effekt på barnens
utveckling och lärande.
Vid planering av
verksamheten så erbjuds
vårdnadshavarna f å
tillfällen till delaktighet.

Personalen utgår ibland
från att barn i behov av
särski lt stöd ska
ti llgodoses i ordinarie
verksamhet. Personalen
utvärderar ibland om det
stöd som ges har någon
effekt på barnens
utveckling och lärande.
Vid planering av
verksamheten så erbjuds
vårdnadshavarna ibland
möjlighet till delaktighet

Personalen utgår sällan
från att barn i behov av
särskilt stöd ska
tillgodoses i ordinarie
verksamhet. Personalen
utvärderar ofta om det
stöd som ges har någon
effekt på barnens
utveckling och lärande.
Vid planering av
verksam heten så erbj uds
vårdnadshavarna ofta
möjlighet till delaktighet

Fritidshemmet har
b egränsat samarbete med

Samverkan
förskola,
förskoleklass och
skola

Lärande genom
ska ande och lek

En tre renöriella
fö rmågor

skolan när det gäller att
komplettera skolan
innehållsmässigt och
tidsmässigt.
Fritidshemmen använder
i begränsad omfattning
sig av
mottagningsdokument
från förskolan. Få
tillfällen erbjuds till
samverkan och
samplanering med
förskoleklass och skola

Fritidshemmet erbjuder
begränsade möj ligheter
till lek och skapande
aktiviteter som präglas av
fys isk aktivitet, lust,
kreativitet och
initiativkraft. Nyfi kenhet,
företagsamhet och lust att
stimulera barns allsidiga
utveckling sker i
begränsad omfattning.
Personalen utmanar i låg
grad barnen att utveckla
sin tankegångar kring
olika intresseområden för
att fördju pa lärandet. I
låg grad erbjuds
aktiviteter som stimulerar

barnen i åldern 9-1 2 år.

Fritidshemmet har ett

Fritidshemmet har ett

utvecklat samarbete med

välutvecklat samarbete

skolan när det gäller att
ko mplettera skolan
innehållsmässigt och
tidsmässigt.
Fritidshemmen använder
sig ofta av
mottagningsdokument
från förskolan. Vissa
tillfällen erbjuds till
samverkan och
samplanering med
förskoleklass och skola

med skolan när det gäller
att komplettera skolan
innehållsmässigt och
tidsmässigt.
Fritidshemmen använder
sig i väldigt hög grad av
mottagningsdokument
från förskolan och
använder vid planering
av sin verksamhet .
Många tillfällen erbjuds

för samverkan och
samplanering med
förskoleklass och skola

Fritidshemmet erbjuder

Fritidshemmet erbj uder

goda möjligheter till lek

mycket goda möjligheter

och skapande aktiviteter
som präglas av fysisk
aktivitet, lust, kreativitet
och initiativkraft.
Nyfikenhet,
företagsamhet och lust att
sti mulera barns allsidiga
utveckling sker i
utvecklad omfattning.
Personalen utmanar i viss
grad barnen att utveckla
sin tankegångar kring
olika intresseområden för
att fördjupa lärandet.

ti ll lek och skapande
aktiviteter som präglas av
fysisk akti vitet, lust,
kreativitet och
initiativkraft. Nyfikenhet,
företagsamhet och lust att
stimulera barns allsidiga
utveckling sker i
välutvecklad omfattning.
Personalen utmanar i hög
grad barnen att utveckla
sin tankegångar kring
olika intresseområden för
att fördjupa lärandet.

I viss mån erbjuds
aktiviteter som stimulerar

I hög grad erbjuds
aktiviteter som stimulerar

barnen i åldern 9-12 år

barnen i åldern 9- 12 år
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Samverkan
fritidshem och hem

Fritidshemmets kontakter
med hemmen präglas i
låg grad av samtal kring
trivsel, lärande och
barnens utveckling. Få
tillfällen erbjuds för
vårdnadshavare att
samverka med
fritidshemmen och utöva
inflytande på
verksamheten. Få samtal
med vårdnadshavarna
sker kring hur
fritidshemmet kan
fortsätta att stimulera
barnens utveckling och
lärande

Fritidshemmets kontakter
med hemmen präglas av
samtal kring trivsel,
lärande och barnens
utveckling. Flera
tillfiillen erbjuds för
vårdnadshavare att
samverka med
fritidshemmen och utöva
inflytande på
verksamheten. Flera
samtal med
vårdnadshavarna sker
kring hur fritidshemmet
kan fo11sätta att stimulera
barnens utveckling och
lärande
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Fritidshemmets kontakter
med hemmen präglas i
mycket hög grad av
samtal kring trivsel,
lärande och barnens
utveckling. Många
till fällen erbjuds för
vårdnadshavare att
samverka med
fritidshemmen och utöva
inflytande på
verksamheten. Många
samtal med
vårdnadshavarna sker
kring hur fritidshemmet
kan fortsätta att stimulera
barnens utveckling och
lärande
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Inledning
Det här dokumentet utgör kvalitetsredovisning för förkolorna Garhyttan och Åstugan samt för
kommunens pedagogiska omsorg.
De resultat och indikatorer som presenteras i denna kvalitetsredovisning bygger på fö rskolans
egna enkäter och egen statistik samt material från Skolverket och SKL.
Syftet med denna sammanställning är inte i första hand att presentera resultaten för externa
parter utan är tänkt som ett verktyg i arbetet med att förbättra verksamheten inom kommunens
barnomsorg. Arbetet med att säkra och redovisa kvalitet måste ses som en utvecklingsprocess.

Nulägesbeskrivning
På förskolan Garhyttan, Kopparberg var 91 barn inskrivna i oktober 2014 och 99 barn i april
2015. På förskolan som har 6 avdelningar arbetade 15 pedagoger fördelat på 14,5 tjänster. Av
dessa var 9 st. förskollärare. I en barngrupp fanns en extra resursförstärkning på 90 %.
I Ställdalen finns förskolan Åstugan, en förskola och ett fritidshem i samma byggnad, 51 barn
inskrivna i förskolan i oktober och i april var det 44 barn i förskolans verksamhet. På
fritidshemmet gick det 8 barn under hösten och 11 barn i april. På förskolan Åstugan arbetade
totalt 10 personer fördelat på 8.25 tjänster.
I kommunen finns två familjedaghem ett i Bångbro och ett i Mossgruvan. Där gick 10 barn i
oktober och 11 barn i april fördelat på två heltidstjänster.
På grund av den stora ökningen av antalet asylsökande familjer i kommunen under året har
det startats två avdelningar för asylbarn, en på Åstugan och en avdelning på
församlingshemmet i Kopparberg. Antalet asylsökande barn med rätt till allmän förskola ökat
markant, det är en verksamhet där barnantalet ändras snabbt och man måste ha flexibla
lösningar.
Utöver grundbemanningen finns en resurspedagog som arbetar heltid inom förskolan. En
specialpedagog finns med i verksamheten med 40 % tjänstgöringsgrad.
Under det gångna läsåret har alla personal inom barnomsorgen deltagit i den kulturanalys som
har genomförts inom kommunens bildningsverksamhet. Kulturanalysen tillsammans med
andra fakta har presenterats i en rapport och arbetet ska resultera i en handlingsplan för hur vi
vill arbeta för att utveckla förskolan de närmaste åren. Parallellt med kulturanalysen har ett
nytt material för bedömning av förskolans kvalite införts. Materialet bygger på bedömningar
som görs av personalen inom olika områden och som redovisas i en matris (se bilaga 1).

Grundfakta
Budget/Personal
Förskolan inkl. dagbarnvårdare hade en nettobudget på 10 427 tkr 20 l 4och 11 080 tkr 20 15 för hela
verksamheten. Till detta kommer ersättningar från Migrationsverket.

Organisation
Ledningen för försko lan har bestått av en förskolechef med 100 % tjänstgöringsgrad med assistans av
en barnomsorgsassistent på 50 %. En ny organisation trädde ikraft 1 juli 2014 där kommunens
barnomsorg fick en separat chef. Inom förskolechefens ansvarsområde fanns två förskolor, ett
fritidshem samt två dagbarnvårdare.

Antal inskrivna barn/elever i enhetens verksamheter
Antal inskrivna barn/elever, 15 oktober

2014-10-15

2015-04-15

142

135

10

11

8

11

Förskola
Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)*
Fritidshemmet Åstugan i Ställdalen
* Inkl. 3 barn med skolbarnsomsorg

Antal barn inom kommunens barnomsorg - förändring
Antal barn inom
barnomsorg och
fritidshem 15 okt
Barnomsorg

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

158

144

143

141

141

138

152

-

Antal barn i kommunens förskolor och pedagogisk omsorg - årskullar
Antal barn

Förskola

Födelseår

2009

2010

2011

2012

2013

39

37

38

24

11

Andelen barn i åldern 1-9 år som är inskrivna i försko leverksamhet eller skolbarnsomsorg har legat på
en jämn nivå de senaste åren. I genomsnitt var 140 barn inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg
under läsåret; som lägst 11 5 barn i augusti 2014 och som flest 145 barn i maj 20 15. Den
genomsnittliga vistelsetiden inom förskolan var 31,5timmar/vecka.
Resurstilldelningen til l barnomsorgen beräknas utifrån volymtimmar; d.v.s. antalet
barntimmar/heltidsanställd personal. Det budgeterade volymtimtalet var 210 volymtimmar. Under
läsåret 2014-15 var det genomsnittliga antalet volymtimmar inom barnomsorgen 194; det lägsta antalet
i augusti 20 14 ( 156) och det högsta i februari och maj 20 14 (2 10).

Personal
Antalet barn/årsarbetare inom förskolan är något högre än för kommungruppen i övrigt men har
minskat sedan 20 I0 för att öka igen under det senaste året. Årets ökning kan till största delen
tillskrivas tillströmningen av nyanlända barn. Till viss del kan det relativt höga talet förklaras med att
andelen barn som endast deltar i allmän 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 vaije
anställd möter fler barn om vistelsetiderna är kotta. Vistelsetiderna har ökat de senaste åren vilket har
bidragit till den långsiktiga minskningen av antalet barn/årsarbetare.
Personaltäthet (15 oktober)

12010

2011

2012

2013

2014

Barn/årsarbetare; Ljusnarsbergs kommun

6,6

5,9

5,8

5,5

5,8

Barn/årsarbetare; kommungruppen

5,6

5,4

5,5

5,4

5,5

Barn/anställd; Ljusnarsbergs kommun

7,7

7,3

6,3

6,3

5,0

Barn/anställd; kommungruppen

5,1

5,2

5,3

5,0

4,6

Förskola

Pedagogisk omsorg - Familjedaghem

Källa: Skolverket.

Personalens utbildning
Andelen av personalen inom förskolan som har en pedagogisk högskoleutbildning i kommunen totalt
ligger något lägre jämfött med övriga kommuner i kommungruppen men högre än riket. Inom
försko lan har svårigheter under året att hitta vikarier med rätt utbildning lett till att andelen med rätt
utbildning tillfälligt har minskat. Inför nästa år förväntar vi oss en ökning av andelen förskollärare då
flera utbildade förskollärare återkommer från föräldraledighet.
Andel personal med ped. högskoleutbildning; 15 okt.

2010

2011

2012

2013

2014

Ljusnarsbergs kommun

52 %

43 %

53%

53 %

50 %

Kommungruppen

60%

64%

64%

64%

55 %

Förskola - andel förskollärare

Riket

45%

Källa: Skolverket •Kommunen

Kom petensutvecklingsinsatser
Under läsåret har en personal från vaije avdelning har deltagit i fortbildning i det
språkförberedande materialet "Före Bornholm" och tre personal har deltagit i "Leka-läsaberätta", ett projekt i samarbete med Läsrörelsen och biblioteket.
Rutiner och blanketter för systematiskt kvalitetsarbete har genomförs och pågår för all
personal i verksamheten.
All personal har under våren deltagit en processutbildning i EL (entreprenöriellt lärande lustfyllt lärande).

Förskolan har deltagit kommunens utvecklingsprojekt kring kulturanalys. Utifrån den rapp011
som sammanställts kommer vi att göra en handlingsplan.
Några i personalen har deltagit i fortbildning inom IT tillsammans med kommunens ITpedagog, bl.a. i hur man kan använda lärplattor för dokumentation.

Arbetsmiljö
Datorer, uppkopplingar, nätverk som inte fungerar är och har varit ett stort problem i vår
verksamhet. Det har tagit lång tid innan problem har blivit åtgärdade.
Vikarieanskaffning har tagit mycket tid från barngruppsarbetet och tidvis har det varit det
svå11 att hitta vikarier.
Personalen påpekar ofta till att man anser att det är många är barn inskrivna på avdelningarna
och ifrågasätterav volymtimmesystemet.
Vi får fler barn i barngrupperna med ett annat modersmål och det kräver extra insatser.
Antalet asylbarn med rätt till allmän förskola ökar och för dem försöker vi hitta lösningar. Vi
har inga lediga platser i förskolan utan för dessa barn blir det ofta speciallösningar.
Organisation av asylgrupper tar mycket tid - när det gäller att ordna lokaler, personal och att
organisera barngrupper.
Inomhusmiljön på förskolorna och utomhusmiljön vid Garhyttans förskola upplevs
fortfarande som rätt torftig av föräldrar och personal även om vissa förbättringsåtgärder har
gjorts under perioden.
Det bristande underhållet och brister i inomhusmiljön vid förskolan Åstugan diskuteras
mycket bland personalen och något måste hända med byggnaden.
Analys
Datorer som inte fungerar och problem med vikarieanskaffning är företeelser som stressar
personalen. Idag är det oftast personalen som har ansvaret för vikarieanskaffningen vilket inte
är en bra lösning.
Stora barngrupper kommer alltid upp vid möten med personalen. Att man upplever att
barngrupperna är stora kombinerat med många nya barn med ett annat modersmål ställer nya
krav på personalen. Hur arbetar vi med de nyanlända barnen och deras föräldrar på bästa sätt
är det ofta funderingar runt och här ser vi ett utvecklingsbehov.
Struktur för resurspedagogen och specialpedagogens arbete bö1jar fungera så de kan arbeta
utifrån sina professioner.
Det vore önskvärt med fler "brobyggare" som förstår vår svenska kultur och ex arabisk kultur.

Åtgärder för förbättring av arbetsmiljön

Vikarieanskaffningen ska ses över under detta läsår. Hur och vem som bokar vikarier bör
förändras och effektiviseras så att det inte tar så mycket tid från barngruppsarbetet. I budget
för 2016 finns äskat medel för inköp av ett datasystem, "Nuddisar", vilket är avsett att minska
arbetet med schemaläggning och närvaroregistrering. Detta bör ge möjlighet att avsätta mer
tid för arbetet med att ringa in vikarier.
En förbättring har skett under hösten när det gäller tillförlitligheten hos det trådlösa nätverket
men mycket i infrastrukturen upplevs fortfarande som osäkert. Under året bör vi föra en
dialog med IT-avdelningen för att klarlägga vad som brister. Vi ska också göra en fortsatt
satsning på att utbilda personalen inom IKT och hur man kan utveckla användningen av de
lärplattor som nu finns ute på avdelningarna i den pedagogiska verksamheten.
V tvecklingsbehov
•
•
•
•

Att alltid i personalgruppen diskutera utomhus- och inomhusmilj ön så vi har en
lärande miljö, att den ständigt är i utveckling.
Att arbeta vidare och "hålla i" utifrån processutbildningen i entreprenöriellt lärande.
Att få" brobyggare" inom asylverksamheten och översätta så information om
förskolan till andra språk.
Att handlingsplanen som görs utifrån kulturanalysen som följs upp och att åtgärder
görs utifrån vad som kommit fram.

Trygghet - Normer och värden
I föräldraenkäten våren 2015 svarade 80 % av föräldrarna att deras barn a lltid var trygga på
förskolan och 20 % att barnen ofta var trygga i vår verksamhet. Detta är något bättre siffror
än föregående år. I den förra kvalitetsredovisningen lyftes trygghet som ett
utvecklingsområde.
På påståendet "personalen blyr sig om mitt barn" angav 78 % svaret Alltid och 22 % angav
svaret Ofta.
Detta får anses som positiva resultat och ett gott betyg till verksamheten men målet är att
förbättra resultatet ytterligare.
I den bedömningsmatris som vi använder för att bedöma förskolans kvalite gör personalen en
skattning av vilken nivå deras avdelning befinner sig när det gäller olika områden. När det
gäller området Normer och värden bedömer man bl.a. hur man arbetar kring att träna barnens
empatisk a förmåga, hur kommunikationen fungerar samt hur man re flekterar kring olikheter.
Här kan vi se att avdelningarna uppskattar att man förbättrat sig c:a 20 % från hösten till
våren.

Åtgärder
Åtgärde r för att stärka tryggheten inom förskolans verksamhet finns i trygghetsplanen som
omarbetades under hösten 2014 och kommer att utvärderas under hösten 2015.
Några av avdelningarnas prioriterade mål som berör området under året har bl.a. varit
•

Att barnen ökar sin sociala kompetens individuellt och i grupp

•

Ökad trygghet och trivsel

•
•

Sträva efter att utveckla ett positivt förhållningssätt gentemot varandra
Lära känna varandra och bli en grupp inför förskoleklassen

Analys
De resultat som redovisas ger en bild av att trygghetsarbetet inom förskolan fungerar väl.
Trygghetsplanen är som nämnts ny för detta läsår och kommer att utvärderas under hösten.
Det är viktigt att personal och föräldrar känner till den. Resultaten pekar på att det arbete som
har gjorts under året har bidragit till att stärka tryggheten hos och utveckla samspelet mellan
barnen. Avdelningarnas prioriterade mål känns relevanta för att öka tryggheten.
Det är även viktigt att fasta rutiner är kända av alla ordinarie personal och vikarier. Att man
hela tiden diskuterar med barnen om hur man är en god kamrat osv. Att man hela tiden tittar
på försko lans miljö så vi inte har ställen där barn känner sig otrygga. Att vi vuxna bestämmer
bordsplaceringar, vem man sitter eller går bredvid.
Bästa resultatet i föräldraenkäten blev på frågan om barnen känner sig trygga på försko lan, det
är bra men vi ska bli ännu bättre.

Åtgärder för förbättring/Utvecklingsbehov
Den nya trygghetsplanen måste utvärderas först innan vi kan identifiera utvecklingsbehov.
Vi behöver fortsätta utvecklingen av hur vi arbetar med gruppöversynen så vi vet att vi i
barngruppsarbetet arbetar med aktiviteter som gynnar barngruppen.

Utveckling och lärande
Även inom området Utveckling och lärande bedöms kvaliten utifrån kvalitetsmatrisen. Vi kan
se att många barn har behov av ett stöd i sin språkutveckling och att behovet ökar.

Åtgärder
Att utveckla barnens språkliga förmåga har varit ett prioriterat mål för hela förskolan under
året. A lla avdelningar har därutöver haft ett mer specifikt prioriterat mål utifrån barngruppens
behov.
Några av målen var:
•
•

Att barnen utvecklar sin språkliga förmåga att kommunicera
Sträva efter att utveckla ett positivt förhållningssätt gentemot varandra

•

Utveckla språkförståelse, intresse för drama, bokstäver och siffror

Analys
M ånga avdelningars prioriterade mål har rört barnens språkliga förmåga. Avdelningarna har
angett hur man ska arbeta för att nå målet. Dokumentationsmaterialet presenterades hösten
2014 och togs emot bra av personalen och avdelningarna har kommit långt med att använda
det.
D etta är en del i att säkerställa att vi prioriterar rätt strävansmål från läroplanen. Vi kan se att
den språkliga medvetenheten har ökat på samtliga avdelningar när man j ämför
gruppöversynen för hösten och våren.
Lotusdiagrammen med förskolans strävansmål har använts i olika hög grad på avdelningarna.
Åtgärder/UtveckJingsbehov
Vi behöver fortsätta med att arbeta med kvalitetsmaterialet och stötta personal som känner sig
osäker m ed det. Vi ska även regelbundet fö lja upp avdelningarnas verksamhet utifrån
barngruppens behov, speciellt när det gäller språkutvecklingen.
Unde r hösten kommer ett strävansmål att kopplas till El-utbildningen som varit.
Vi bör använda lotusdiagramen mer för att på ett enkelt och tydligt sätt synliggöra för
föräldrar vilka mål utifrån läroplanen som är med i olika aktiviteter.

Förskolans kvalite - utveckling av förskolans kvalitetsarbete
Vid S kolinspektionens inspektion fick kommunen påpekanden angående vår uppfö lj ning av
förskolans resultat.
Åtgärder
För att förstärka förskolans kvalitetsarbete har vi, som nämnts tidigare, infört en ny metod att
mäta kvaliten inom förskolan . Systemet bygger på en matris där personalen bedömer kvaliten
på avdelningens arbete inom olika områden. Denna bedömning kompletteras med en enkät till
föräldrar samt med barnintervjuer.
Alla avdelningar har fyllt i bedömningsmatrisen av förskolans kvalite, se bilaga I . Det man
har bedömt är områdena Normer och värden, Språklig förmåga, Matematisk
begreppsförmåga, Naturvetenskapliga och tekniska förmågor, Barns inflytande samt
Pedagogisk dokumentation. Bedömningen har gjorts i tre nivåer.
Genom dessa åtgärder tror vi oss ha hittat en modell som på ett bättre sätt än tidigare ger en
bild av kvaliteten på vårt arbete inom förskolan.
Analys
Att bedöma förskolan kvalite utifrån matrisen var nytt fö r all personal. Diskussionerna som
försiggår innan man fyller i matrisen är mycket viktiga i arbetslagen och förskolan ..
Förskolan Åstugan: Avdelningarna har gjort bedömningar utifrån barns ålder och mognad.
Alla avdelningar har uppnått nivå två i något område. De äldre avdelningarna skattar att de

ligger i nivå 3 gällande naturvetenskapliga och tekniska förmågor. Teknik är något man har
arbetat m ycket med på förskolan under läsåret.
Förskolan Garhyttan: Där bedömer alla avdelningar att man ligger i nivå två eller tre. Normer
och värden samt matematisk begreppsförmåga är några av områdena där flera avdelningar ser
ett större utvecklingsbehov än inom övriga områden.

Utvecklingsbehov
Vi behöver fortsätta att träna oss i att använda matrisen, att alla i arbetslaget funderar på
vilken nivå avdelningen befinner sig. Att dela in personalen på förskolorna i tvärgrupper och
att man får diskutera vad de olika nivåerna står för. Diskussionerna om hur man tolkar de
olika nivåerna är viktiga.

Förskola och hem
I kommunens skolplan är delaktighet ett prioriterat område. Föräldrars upplevda delaktighet
mäts i en årlig föräldraenkät. Årets föräldraenkät besvarades av 6 1 familjer (c:a 45%
svarsfrekvens) under våren.

Resultat:

"Jag får information om målen som styr verksamheten ".
60,0%

~-----------

50,0%

-+----

40,0% + - - - - 30,0% +--- -20,0%
10,0%
0,0%
Alltid

Oft a

Sällan

Aldrig

"Jag upplever att jag har inflytande på och känner mig delaktig i förskolans arbetssätt och
innehåll "
60,0%

~-----------

50,0% +--- - 40,0% +----

-

30,0% + - - - - 20,0%
10,0%
0,0%
Alltid

Ofta

Sällan

Aldrig

Analys
Föräldraenkäten är en del i förskolans arbete att förbättra sin verksamhet, så att familj er
känner s ig nöjdare verksamheten. Resultaten tyder på att man är nöjd med försko lans
information men att man inte upplever sig delaktig i samma höga grad. Det är synd att
svarsfrekvensen inte var högre. Det är viktigt att vi tar till oss föräldrarnas svar.
U tvecklingsbehov
I utvecklingssamtalen kan vi bli bättre på att tala om barnets utveckling och lärande. Att vi via
dokumentation visar vad vi gör på dagarna och kopplat det till läroplanen.

Vi behöver analysera frågan om delaktighet. Vad vill föräldrar ha inflytande över och vilka
delar av verksamheten kan de ha inflytande över? Här finns något vi måste diskutera.
Att använda lotusdiagramenen oftare, där kan vi på ett enkelt sätt synliggöra förskolans
strävans mål och vad man arbetar med på avdelningarna.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Samverkan är ett annat prioriterat område i skolplanen. Vi har tidigare sett vissa brister i
övergången mellan förskolan och förskoleklassen, bl.a. när det gäller överlämningen av
information om de aktuella barnen.
Åtgärder
Rutiner finns hur inskolningen av försko lans barn till förskoleklass ska ske har tagits fram
under åre t. I år hade förskolan en överlämnadeblankett som skrevs tillsammans med föräldrar
och barn. Blanketten lämnades till förskoleklassens pedagoger och där behov fanns hade man
en även muntlig överlämning.
Analys
Vad som framkommit har blanketten fungerat bra. Detta var nya rutiner för i år. En
utvärdering om hur överlämningen har fungerat ska göras under hösten
Utvecklings behov
Eventuella förändringar i rutinerna ska göras utifrån resultaten av utvärderingen. Fo11sätta
med blanketten eventuellt lägga till eller ta bort någon fråga.

Bilaga 1

Bedömning av förskolans kva lite

Normer och värden

Språklig
begreppsförmåga

Matematisk
begreppsförmåga

Nivå 1
Personalen erbjuder/å
tillfällen till träning i att
leva sig in i andra barn
situation. Få reflektioner
görs tillsammans med
barnen kring kön, etnisk
tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning och
sexuell läggning
Lite kommunikation finns
och tillrättavisningar
präglar kontakten mellan
barn och vuxna

Barnen får/å möjligheter
att utveckla sitt intresse
för skriftspråk utifrån sin
egen nivå. Det finns få
tillfällen att utveckla ett
nyanserat talspråk och
sina möjligheter att träna
att lyssna, argumentera
och stå för sina åsikter
Barnen får sällan leka
med ord och träna ords
betydelse

Barnen tar sällan eller
aldrig möjligheter att
utifrån sin nivå använda
matematik i vardagliga
händelser. De utmanas
sällan i möjligheterna att
föra och följa
matematiska resonemang.
Barnen utmanas sällan i
att kunna lösa vardagliga
problem med hjälp av
matematiska förmågor.
Barnen tar sällan träna
att undersöka, reflektera
över och prova olika
lösningar på matematiska
begrepp och egna och
andras problemställningar

Nivå2
Personalen erbjuder till
viss del till träning i att
leva sig in i andra barn
situation. Till viss del
görs reflektioner
tillsammans med barnen
kring kön, etnisk
tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning och
sexuell läggning
Kommunikationen
mellan personal och barn
präglas av viss ömsesidig

Nivå 3
Personalen ger barnen
många möjligheter att
träna på att leva sig in i
andra barns situation.
Många tillfällen ges
också ti Il att reflektera
om kön, etnisk
tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning och
sexuell läggning
Kommunikationen
mellan vuxen och barn
sker på barnens villkor

respekt

med stor respekt för
barnens e~envärde
Barnen tar många

Barnen får vissa
möjligheter att utveckla
sitt intresse för
skriftspråk utifrån sin
egen nivå. De tar också
vid vissa tillfätlen att
utveckla ett nyanserat
talspråk och sina
möjligheter att träna att
lyssna, argumentera och
stå för sina åsikter.
Barnen tar ibland leka
med ord och träna ords
betvdelse
Barnen tar vissa
möjligheter att utifrån sin
nivå använda matematik i
vardagliga händelser. De
utmanas också till viss
del i möjligheterna att
föra och följa
matematiska resonemang.
Barnen utmanas också till
viss del att kunna lösa
vardagliga problem med
hjälp av matematiska
förmågor. Barnen tar
ibland träna att
undersöka, reflektera
över och prova olika
lösningar på matematiska
begrepp och egna och
andras problemställningar

möj ligheter att utveckla
sitt intresse för
skriftspråk utifrån sin
egen nivå. De får också
många tillfällen att
utveckla ett nyanserat
talspråk och sina
möj ligheter att träna att
lyssna, argumentera och
stå för sina åsikter.
Barnen tar ofta leka med
ord och träna ords
betvdelse
Barnen tar många
möjligheter att utifrån sin
nivå använda matematik i
vardagliga händelser. De
utmanas ofta i
möjligheterna att föra och
fö lja matematiska
resonemang. Barnen
utmanas också ofta att
kunna lösa vardagliga
problem med hjälp av
matematiska förmågor.
Barnen tar ofta träna att
undersöka, reflektera
över och prova olika
lösningar på matematiska
begrepp och egna och
andras problemställningar

Naturvetenskapliga och
tekniska förmågor

Barns inflyta nde

Barn får sällan
möjligheter att urskilja
teknik och naturkunskap i
vardagen och utforska
hur enkel teknik och
naturvetenskap fungerar.
Barn utmanas sällan i att
bygga, konstruera med
hjälp av olika tekn iker,
material och redskap.
Barnen får sällan
möjligheter att träna ett
naturvetenskapligt
förhållningssätt

Barn fär ibland
möjligheter att urskilja
teknik och naturkunskap i
vardagen och utforska
hur enkel teknik och
naturvetenskap fungerar.
Barn utmanas ibland i att
bygga, konstruera med
hjälp av olika tekniker,
material och redskap.
Barnen får också ibland
möjligheter att träna ett
naturvetenskap Iigt
förhå llningssätt

Barn får många
möjligheter att urskilja
teknik och naturkunskap i
vardagen och utforska
hur enkel teknik och
naturvetenskap fungerar.
Barn utmanas ofta i att
bygga, konstruera med
hjälp av olika tekniker,
material och redskap.
Barnen fär också många
möjligheter att träna ett
naturvetenskapligt
förhållningssätt

Barnen får sällan
möj ligheter att uttrycka
sina åsikter och tankar
och därmed påverka
förskolans vardag och sin
egen situation. Få
tillfli llen ges att träna ett
personligt
ansvarstagande. Barnen
ges få möjligheter att
träna de demokratiska
principer som innefattar
beslutsfattande och
samarbete

Barnen får till viss del
möj ligheter att uttrycka
sina åsikter och tankar
och därmed påverka
förskolans vardag och sin
egen situation. Vid vissa
tillflillen ges barnen
möjlighet att träna ett
personligt
ansvarstagande. Barnen
ges till viss del
möj ligheter att träna de
demokratiska principer
som innefattar
beslutsfattande och
samarbete
Vmje barns lärande följs
till viss del upp och
dokumenteras. Förskolan
vidtar till viss del aktiva
åtgärder för att
kontinuerligt följa upp
och utvärdera dess
verksamhet. Ständiga
förbättringar är till viss
del naturligt för
verksamheten Förskolan
har till viss del en kreativ
lärmiljö där alla barn fär
utvecklas efter sin ni vå
och sin förmåga. Det
finns till viss del tydliga
rutiner för att
dokumentera om barnen
tycker att verksamheten
är intressant, rolig och
meningsfull.

Barnen får många
möjligheter att uttrycka
sina åsikter och tankar
och därmed påverka
förskolans vardag och sin
egen situation. Många
tillfällen ges att träna ett
personligt
ansvarstagande. Barnen
ges många möjligheter att
träna de demokratiska
principer som innefattar
beslutsfattande och
samarbete

Va1je barns lärande följs i
låg grad upp och

Pedagogisk
dokumentation

dokumenteras. Förskolan
vidtar/å aktiva åtgärder
för att kontinuerligt följa
upp och utvärdera dess
verksamhet. Att
genomföra ständiga
förbättringar är inte
natur! igt för
verksamheten Förskolan
har i låg grad en kreativ
lärmiljö där alla barn tar
utvecklas efter sin nivå
och sin förmåga. Det
finns inga eller få tydliga
rutiner för att
dokumentera om barnen
tycker att verksamheten
är intressant, rolig och
menin.gsfull.

Varje barns lärande följs
upp och dokumenteras
kontinuerligt. Förskolan
vidtar hela tiden aktiva
åtgärder för att
kontinuerligt följa upp
och utvärdera dess
verksamhet. Ständiga
förbättringar är naturligt
för verksamheten
Förskolan har en kreativ
lärmiljö där alla barn får
utvecklas efter sin ni vå
och sin förmåga. Det
finns tydliga rutiner för
att dokumentera om
barnen tycker att
verksamheten är
intressant, rolig och
meningsfull.

