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Uppföljning enligt årsagenda, analys av färgschema för 

prognos av måluppfyllelse, förskoleklass och grundskola 

Ärendebeskrivning 

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet sker det i mitten av terminen en avstämning 

av elevernas kunskapsutveckling mot kunskapsmålen. Underlagen från dessa är 

sammanställda årskursvis i separat bilaga. Resultaten används dels för insatser på 

individnivå men även på grupp- och organisationsnivå. De har även legat till grund vid 

elevernas utvecklingssamtal/ämnessamtal under våren. 

 

 

Ur sammanställningen av prognoserna ses följande för F-5: 

 

 Måluppfyllelsen i svenska för 1 - 3 har ökat från hösten till våren vilket innebär att 

trenden sedan tidigare håller i sig.  Den nedåtgående trenden i svenska för åk 4 och 

5 har vänt och pekar mot en högre måluppfyllelse under våren jämfört med hösten. 

Eftersom en stor andel av eleverna i årskurs 4 har annat modersmål än svenska 

påverkar det statistiken i flera ämnen. 

 Matematik är ett ämne som är förhållandevis starkt med ökad måluppfyllelse, men 

vi har identifierat en nedgång för eleverna i åk 4. 

 De samhällsorienterade och naturorienterande går inte att jämföra mellan 

hösttermin och vårtermin i åk 4 och 5 då vi arbetat annorlunda med lärplattformen 

så att färgschemat inte registrerat NO respektive SO utan det blev olika mellan 

klasserna. 

 De praktiskt estetiska ämnena är generellt sett starka för alla årskurser. 

 Förskoleklassen bedöms inte i färgschemat och måluppfyllelsen har rapporterats 

tidigare under våren. 

 Lite drygt 27 elever på hela skolan bor på skyddat boende, dessa elever går i olika 

klasser. De här eleverna har större behov av stöd än genomsnittseleven. Ofta finns 

ingen överlämning från överlämnande skola. 

 Det finns elever som undervisas i särskild undervisningsgrupp p.g.a. NPF-

diagnoser. Dessa elever inkluderas i statistiken. 

 

 

 

  



Åtgärder: 

 

 Resurspersoner i åk 4 och 5 

Insats: Vi har stärkt upp med resurser i åk 5, en nyanställd utbildad lärare går in i 

båda klasserna och ersätter en outbildad vikarie ett par dagar i veckan samt stärker 

upp i den ena klassen de andra dagarna. En extra elevassistent har anställts för en 

elev med behov av särskilt stöd. 

 

 Arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 

Insats: Utifrån analys av måluppfyllelsen sätta in extra anpassningar och särskilt 

stöd. 

 

 Ökad närvaro leder till ökad måluppfyllelse. 

Insats: Närvaroteamet bedriver ett aktivt närvaroarbete. 

 

 Behov av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

Insats: Skolledning tillsammans med förstelärare och utvecklingsledare genomför 

gemensam utbildning i systematisk verksamhetsutveckling genom kollegialt 

lärande. 

 

 Språkstödjande insatser 

Insatser: Arbetar med befintlig plan i svenska för att utveckla språket. Ha 

språkstödjare på plats i skolan för de elever som har rätt till språkstöd. 

Insats: Kartlägga behovet av SVA och tillse att de elever som har rätt till SVA får 

den undervisningen. 

 

 Speciallärare 

Insatser: Organiserat om för att frigöra speciallärarresurser för lägre åldrar. Klart 

januari 2020. 

 

 

 

Ur sammanställningen av prognoserna ses följande för 6 - 9: 

 

 30% av eleverna i åk 9 har NPF-diagnoser 

 Lite drygt 27 elever på hela skolan bor på skyddat boende, dessa elever går i olika 

klasser. De här eleverna har större behov av stöd än genomsnittseleven. Ofta finns 

ingen överlämning från överlämnande skola. 

 De elever som går i årskurs 7 har tidigare haft obehöriga lärare i flertalet ämnen. 

 Det finns elever som undervisas i särskild undervisningsgrupp p.g.a. NPF-

diagnoser. Dessa elever inkluderas i statistiken. 

 Måluppfyllelsen i åk 6 är lägre beroende på att det skett en mer korrekt bedömning 

mot kunskapsmålen än tidigare. 

 

  



 

Åtgärder: 

 

 Arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 

Insats: Utifrån analys av måluppfyllelsen sätta in extra anpassningar och särskilt 

stöd. Det saknas behörig speciallärare för 7 – 9. Rekrytering av speciallärare inför 

höstterminen har påbörjats. 

 

 Ökad närvaro leder till ökad måluppfyllelse. 

Insats: Närvaroteamet bedriver ett aktivt närvaroarbete. 

 

 Behov av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

Insats: Skolledning tillsammans med förstelärare och utvecklingsledare genomför 

gemensam utbildning i systematisk verksamhetsutveckling genom kollegialt 

lärande. 

 

 Trygghet och studiero 

Insats: Arbete med ledarskapet i klassrummet. 

 

 Måluppfyllelse 

Insats: Delat klass 6a i två delar under våren för att ge varje elev mer lärartid. 

Insats: Tydliggöra och arbeta med kunskapskraven för högre betyg inte bara för E. 

 

 

 

 

Förslag till beslut 

Att bildnings- och sociala utskottet godkänner redovisningen och uppdrar till rektorerna 

Kyrkbacksskolan att fortsätta enligt tidigare påbörjade insatser. 

 

 

 


