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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET 
 

OMRÅDE 
Sektor Välfärd/barn och unga. 

 

 

TIDSPERIOD 
År 2014 

 

 

GRUNDFAKTA OM OMRÅDET 
I området ingår pedagogisk omsorg, förskola, grundskola inkl fritidshem, grundsärskola och elevhälsa. Till 

området hör även Familjecentralen, Ungdomsmottagningen, Informationsansvaret och verksamhetsområde 

Utbildning, som omfattar gymnasieutbildning och vuxenutbildning. De två sistnämnda områden sker i 

samverkan med övriga kommuner i Skaraborg. 

Redovisning av statistik bygger i huvudsak på uppgifter från läsåret 2013/2014 och på de största 

verksamhetsområdena.  

 

Familjecentrum och Ungdomsmottagningen 

I verksamheterna arbetar: 

Kurator/socionom: 0,20 tjänst (Ungdomsmottagningen) 

Förskollärare:  1,0 tjänst (Familjecentrum) 

Barnskötare:  0,3 tjänst (Familjecentrum) 

 

Inom Familjecentrum och Ungdomsmottagningen arbetar barnmorskor, BVC-sköterskor och 

psykiatrisjuksköterska, som är anställda av Västra Götalandsregionen och Avonova Kinnekullehälsan. 

 

Personalen från MVC, BVC, Familjeenheten, specialpedagog (elevhälsan) tidsåtgång är inte specificerad.  

Tiden ingår i deras ordinarie arbetsuppgifter inom samverkansuppdraget. 

 

Pedagogisk omsorg  
Verksamheten består av 15 dagbarnvårdare och har ca 75 barn inskrivna i verksamheten. Fem av dessa barn, 

samtliga i Årnäs, har pedagogisk omsorg istället för fritidshem. Pedagogisk omsorg finns i kommunens samtliga 

tätorter och verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarens hem med undantag för Årnäs där verksamheten bedrivs i 

en hyrd lokal. I Källby bedrivs nattomsorg med plats för fem barn. 

 

Förskola 

Det finns sju förskolor i Götene kommun. Nedan finns enheterna namngivna och hur många barn som i snitt 

funnits inskrivna på dessa under året. Antalet barn varierar under året. 

Enheterna är: 

 Hällekis förskola:   ca 50 - 57 barn 

 Källby gårds förskolor:  ca 143 barn 

 Lillelunda:   ca 85 barn 

 Ljungsbackens förskola:  ca 100 barn 

 Miklagårds förskola:  ca 54 barn 

 Skattkistans förskola:  ca 75 barn 

 Västerby förskola:  ca 34 barn 

 

Grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola 

I Götene kommun finns sju grundskolor. Fem av dessa bedriver verksamhet från förskoleklass till och med åk 6 

inklusive fritidshem och två bedriver verksamhet för åk 7 till och med åk 9. Särskola finns för de yngre eleverna 
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på Prästgårdsskolan och på Fornängsskolan för de äldre eleverna. På några av de övriga enheterna finns 

särskoleelever integrerade i grundskolans verksamhet.  

Enheterna är: 

Förskoleklass – åk 6 inkl fritidshem 

 Hällekis skola:  126 elever varav 45-53 är inskrivna på fritidshemmet 

 Källby gårds skola:  211 elever varav 118 är inskrivna på fritidshemmet 

 Ljungsbackenskolan:  286 elever varav 143 elever är inskrivna på fritidshemmet 

 Lundabyn:  114 elever varav 54 är inskrivna på fritidshemmet 

 Prästgårdsskolan:  245 elever varav ca 90 är inskrivna på fritidshemmet 

Årskurs 7-9 

 Fornängsskolan:  225 elever 

 Västerbyskolan:  168 elever 

Särskola/träningsskola 

 5 elever går i grundsärskola i Götene (3 på Fornängsskolan och 2 på Prästgårdsskolan) 

 4 elever i grundsärskolan är integrerade i grundskoleklass i Götene 

 5 elever går på grundsärskola/träningsskola på Stenportsskolan i Lidköping 

 1 elever går på grundsärskola/träningsskola på Mariebergsskolan/Teglaskolan i Skara 

 
Utbildning – gymnasieskola, gymnasiesärskola och introduktionsprogrammet 

De gymnasieelever som är folkbokförda i Götene är inskrivna på 26 olika gymnasieskolor. Antalet inskrivna 

elever: 

Vt 2014: gymnasiet 509 elever, introduktionsprogrammet 51 elever (varav 27 språkintro), gymnasiesär 13 elever 

Ht 2014: gymnasiet 491 elever, introduktionsprogrammet 59 elever (varav 35 språkintro), gymnasiesär 12 elever 

 

Informationsansvaret 

Hösten 2014 togs 43 elevkontakter varav 7 elever fick stödinsatser. 

 

Utbildning – vuxenutbildning (avser de som är folkbokförda i Götene kommun) 

Antal SFI-elever 2014  

Vt: 60 

Ht:61 

Snitt: 60 

 

Antal elever på VUX 2014 – grundvux och gyvux 

Vt totalt: 125  

Ht totalt: 86  

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅLUPPFYLLELSE  
Utförliga beskrivningar av kompetensutveckling, lokaler, utrustning etc finns i kvalitetsredovisnigen avseende 

nationella mål för förskola respektive grundskola samt i enhetsredovisningen för pedagogisk omsorg respektive 

elevhälsa.  

 

Pedagogisk omsorg 

Under året har antalet dagbarnvårdare gått från 15 under våren till 13 under hösten. 

 

Förskola 

Antal årsarbetare och andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning redovisas i nedanstående tabell. 

Uppgifterna är hämtade från Skolverkets statistik och avser läsåret 2013/2014. 
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Läsår 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Antal årsarbetare i Götene 94 95 92 92 92 92 90 93 

Andel (%) årsarbetare med 

ped. högskoleutbildning i 

Götene 

66 % 66 % 67 % 72 % 74 % 76 % 79 % 80 % 

Andel (%) årsarbetare med 

ped. högskoleutbildning i 

riket 

51 % 52 % 53 % 54 % 54 % 54 % 53 % 53 % 

Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal och Skolverkets kommunblad  

 

Grundskola inkl fritidshem och grundsärskola 

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom de olika verksamheterna redovisas i nedanstående 

tabell liksom antalet årsarbetare. Uppgifterna är hämtade från Skolverkets statistik och visar utvecklingen under 

en treårsperiod i Götene, i kommungruppen och i riket.  

 

 Antal årsarbetare* 

 

Andel (%) 

årsarb./lärare med 

ped högsk.utb. i 

Götene 

Andel (%) 

årsarb./lärare med 

ped högsk.utb. i 

kommungruppen 

Andel (%) 

årsarb./lärare med 

ped högsk.utb. i riket 

Läsår 13/14 12/13 11/12 13/14 12/13 11/12 13/14 12/13 11/12 13/14 12/13 11/12 

Fritidshem 29 30 29 70 64  66 65 66  68 53 54  55 
Förskoleklass 11 10  8 81 77  88 93 92  92 85 84  85 

Grundskola 106 107  107 89 90  91 88 89  88 88 88  89 
Källa: Skolverkets kommunfaktablad 
* Källa: Skolverkets databas för jämförelsetal 

 
Inom grundskolan finns det från och med höstterminen 15 förstelärartjänster som finansieras med kommunala 

bidrag. Det finns förstelärare på samtliga grundskolor i kommunen. 

 
Elevhälsa 

Personalkategori 

elevhälsan lå 2013/2014 

Antal tjänster Antal verksam personal Eventuell kommentar 

Specialpedagog 6,50 8 
varav 0,9 tjänst är i 

förskolan 

Skolsköterska ht 3,75/vt 3,8 4  

Skolläkare 0,1  160 h/år dvs 4h/vecka 

Kurator 2,20 3 

0,8 tjänst Fornäng & 

Västerby 

1,4 tjänst F-6-skolorna 

Psykolog 0,8 1 

Psykologiska utredningar 

görs även av inhyrda 

psykologer 

Källa: Elevhälsans kvalitetsredovisning 

 
Kompetensutvecklig 

Utifrån de identifierade utvecklingsområdena som kan kopplas till framförallt målen Höga resultat i åk 9, Barn 

och elever som trivs och mår bra och Alla får ett gott bemötande har ett antal kommungemensamma 

kompetensutvecklingsinsatser genomförts inom alla verksamhetsområden. Förutom dessa insatser sker insatser 

på respektive enhet utifrån specifika behov. Satsningarna som görs ska vara långsiktiga och ligga i linje med 

varandra. Enligt forskaren Ulf Blossing tar det fem till åtta år innan utvecklingsinsatser ger resultat i 

verksamheten.  

All kompetensutveckling sker i ett förskole- till och med åk 9-perspektiv. Genom att ha en röd tråd i personalens 

kompetensutveckling ges barn och elever möjlighet också möjlighet att uppleva en röd tråd i sitt lärande.  
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Kollegialt lärande  

Att lära av och med varandra inom personalgrupper är en av de kompetensutvecklingsformer som anses ge bäst 

genomslagskraft. För att kunna leda lärande samtal med sina kollegor har ett antal lärledare utbildats under 

läsåret, en utbildningssatsning som kommer fortsätta. Lärande samtal har skett kring aktuella ämnen på den 

enskilda skolan. Under läsåret är det framförallt 7-9-skolorna som använt denna form.  

 

Pedagogisk omsorg 

Pedagogisk omsorg förfogar över tre kompetensutvecklingsdagar under läsåret. Värdegrundsarbetet och lärande 

genom lek har varit i fokus.  

 Tidiga insatser samt normer och värden. 

 Studiebesök på Balthazar för att få inspiration om hur man kan locka fram ett intresse för natur och 

teknik i vardagen och genom leken.  

 Rikskonferensen för pedagogisk omsorg där innehållet handlade om lekens betydelse.  

 

Förskolan 

Förskolan förfoga över fyra kompetensutvecklingsdagar per läsår. En dag per termin förfogar enheten själv över 

och den andra dagen finns det möjlighet att ha gemensamma aktiviter för all personal i förskolan. Den 

kompetensutveckling som sker på den egna enheten finns beskriven i varje förskolas redovisning av det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Utifrån de identifierade utvecklingsområdena genomfördes följande kommungemensamma 

kompetensutvecklingsinsatser under läsåret: 

 Språkutveckling  

 Pedagogisk dokumentation 

 Kollegialt lärande 

 Natur och teknik 

 

Grundskola inkl fritidshem och grundsärksola 

 Förmågorna i Lgr 11 

 Matematik 

 Skriv- och läsförmåga: ”Att skriva sig till läsning”  

 Natur- och teknik (NT) 

 Att möta alla elever 

 Kollegialt lärande 

 Arbetslagsledarutbildning 

 Kollegialt lärande sker på olika sätt i verksamheten. I fritidshemmet har det anordnats två fritidsforum 

som båda gick ut på att lära av och med varandra. Höstens forum var en praktisk workshop där 

deltagarna fick prova på aktiviteter som leddes av kollegor. Under vårens forum fördes samtal om de 

fem förmågorna ”the big five”. 

 

Elevhälsan 

Någon specifik insats för hela gruppen inom elevhälsan, har inte genomförts under året utan mer utgått från 

individuella behov. Specialpedagogerna har dock haft gemensam handledning av psykolog utifrån barns lärande 

och dilemman som specialpedagoger ställs inför. Kuratorerna har haft motsvarande handledning utifrån barns 

och ungdomars psykosociala situation. Den specifika redovisningen finns beskriven i elevhälsans 

kvalitetsredovisning. 

 

 

 

 

 



 
 

 6 

UNDERLAG I REDOVISNINGEN  
Det finns en mängd kvalitativa och kvantitativ mätningar att tillgå, dessa redovisas i kvalitetsredovisnigen 

avseende nationella mål för förskola respektive grundskola samt i enhetsredovisningarna för pedagogisk omsorg 

respektive elevhälsa.  

 

I denna redovisning finns 

 En samlad bild över förskolans bedömda måluppfyllelse 

 Meritvärde åk 9 

 Andel elever som inte nått målen i alla ämnen åk 9 

 Behörighet till gymnasieskolan 

 Arbetsmiljöenkät åk 2, 5 och 8 

 

 

RUTIN FÖR REDOVISNING  
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska det systematiska kvalitetsarbetet i skolverksamheterna utgå från nationella 

krav. Detta beskrivs i skollagen 4 kap 5 § med: 

 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara 

att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter 

(nationella mål) uppfylls. 
 

Skrivningen i skollagen innebär att arbetslagen formar utvecklingsplaner och genomför kvalitetshöjande åtgärder 

utifrån de nationella målen. Detta arbete redovisas läsårsvis i ett särskilt dokument. De nationella målen kopplas 

till de kommunala målen.  

 

De övergripande lokala styrkortsmålen är utformade på ett sätt som gör att förskolechefer och rektorerna är de 

som formulerar utvecklingsplaner för målen. På varje enhet har rektor varit ansvarig för att arbetet fortlöper 

enligt utvecklingsplanen. 

 

All personal är involverad i kvalitetsarbetet och detta sker kontinuerligt under året med skriftliga avstämningar 

minst två gånger. 

 

 

ÅTGÄRDER UTIFRÅN FÖREGÅENDE ÅRS KVALITETSREDOVISNING  
För att förbättringar ska kunna ske, krävs målmedvetna och strategiska satsningar som varar över tid. Forskaren 

Ulf Blossing anser att förbättringsarbete tar 5-8 år, något som innebär att man måste vara uthållig. De 

kompetensutvecklingsinsatser som är gjorda, se rubriken ”förutsättningar för måluppfyllelse”, beskriver de 

åtgärder som är vidtagna. Att ha kompeten personal är en av nycklarna mot en framgångsrik skola enligt SKL
1
. 

Satsningarna ska ligga i linje med varandra så att det finns en röd tråd från förskola till och med åk 9. 

Pedagogisk omsorg är ingen skolform och har inte lärandeuppdraget i samma tydliga fokus som förskolan. Deras 

uppgift är att utifrån sin verksamhets styrkor förbereda barnen för ett fortsatt lärande. 

 

När det gäller Familjecentrum och Ungdomsmottagningen gäller följande: 

- Utveckla föräldrastödsprogram och aktuella temaområden vid föräldramöten i samverkan med 

förskolan och BVC föräldrautbildning 

- Ha fokus på Barnkonventionen 

- Fortsätt att utveckla samverkan mellan FC, BVC, MVC, Familjeenheten, LSS och förskolans 

specialpedagog. 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/framgangsrikaskolkommuner.213.html 
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VIKTIG KVALITATIV/KVANTITATIV INFORMATION 
Det finns en mängd kvalitativa och kvantitativ mätningar att tillgå, dessa redovisas i kvalitetsredovisnigen 

avseende nationella mål för förskola respektive grundskola samt i enhetsredovisningarna för pedagogisk omsorg 

respektive elevhälsa.  

 

Pedagogisk omsorg 

Verksamheten formulerar sina mål utifrån de kommunala. Trivsel är i fokus liksom lärande genom lek. Det är 

hög måluppfyllese inom båda områdena. 

 

Förskola 

Varje förskola väljer utifrån kvalitetsarbetet föregående år, ut ett antal nationella mål som de ska arbeta med 

under kommande läsår. Dessa mål kopplas i huvudsak till de kommunala målen Höga resultat i åk 9 , Barn och 

elever som trivs och mår bra och Alla får ett gott bemötande. Vid läsårets slut bedöms måluppfyllelsen på en 

fyrgradig skala och blir vägledande för det fortsatta arbetet. En översikt av samtliga förskolors mål och 

värderingar av måluppfyllelsen finns i Förskolans kvalitetsredovisning av nationella mål, 

http://www.gotene.se/kommunochpolitik/omkommunen/kvalitetikommunen/verksamheternaskvalitetsredovisnin

gar.8790.html 

 

I respektive enhets kvalitetsredovisning finns enhetens måluppfyllese beskriven liksom hur arbetet kommer att 

fortlöpa för att verksamheten ska utvecklas.  

  

Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen bedömd enligt följande: 

Måluppfyllelse Antal mål med denna måluppfyllelse 

Mycket hög 40 mål 

Till övervägande del 31 mål 

Begränsad 13 mål 

Mycket låg 0 mål 

 

Grundskola inkl fritidshem och grundsärskola samt elevhälsa 

Respektive grundskolas resultat finns dels i Grundskolans kvalitetsredovisning av nationella mål, 

http://www.gotene.se/kommunochpolitik/omkommunen/kvalitetikommunen/verksamheternaskvalitetsredovisnin

gar.8790.html och dels i respektive skolas kvalitetsredovisning. I dessa kvalitetsredovisningar finns 

redovisningar av betyg, nationella prov och arbetsmiljöarbete. Likabehandlingsarbetet finns beskrivet på 

enhetsnivå. I denna kvalitetsredovisning redovisas endast resultat för åk 9. 

 

Andelen elever som ej nått målen i ett eller flera ämnen 

Nedan redovisas andel elever (%) som ej nått målen i åk 9 i ett eller flera ämnen under en längre tidsperiod samt 

i jämförelse med riket och ett modellberäknat värdet för Götene som tagits fram av Skolverket. Det 

modellberäknade värdet benämns SALSA och räknas fram med hänsyn till föräldrars utbildningsnivå, andel 

elever med utländsk bakgrund, andel elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands och elevernas 

kön. Utifrån dessa hänsynstaganden får man fram ett förväntat resultat, ett så kallat SALSAvärde. 

 

Tabellen ska läsas på följande sätt: enligt det modellberäknade värdet borde 27 % av Götenes elever inte nå 

målen i alla ämnen år 2014. I Götene blev resultatet bättre än det förväntade genom att endast 18,5 % av 

eleverna inte gjorde det. Resultatet i Götene är därmed bättre än förväntat. 

År Riket Götene Salsavärde 

(förväntat resultat) 

Vt 2005 24,9 18,5 25 

Vt 2006 24,3 14,1 24 

Vt 2007 22,8 15,2 24 

Vt 2008 22,3 14,3 23 

Vt 2009 21,8 18,2 27 

Vt 2010 23,4 13,2 26 

Vt 2011 22,7 17,4 25 

Vt 2012 22,6 25,9 25 

Vt 2013 23,0 21,2 27 

http://www.gotene.se/kommunochpolitik/omkommunen/kvalitetikommunen/verksamheternaskvalitetsredovisningar.8790.html
http://www.gotene.se/kommunochpolitik/omkommunen/kvalitetikommunen/verksamheternaskvalitetsredovisningar.8790.html
http://www.gotene.se/kommunochpolitik/omkommunen/kvalitetikommunen/verksamheternaskvalitetsredovisningar.8790.html
http://www.gotene.se/kommunochpolitik/omkommunen/kvalitetikommunen/verksamheternaskvalitetsredovisningar.8790.html
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Det totala antalet elever i åk 9 på Fornängsskolan och Västerbyskolan har under läsåret varit 119, därav 47 

flickor (40 %) och 72 pojkar (60 %). Det är 17 % av alla flickor som saknar betyg i något ämne (22 % på 

Fornängsskolan och 10 % på Västerbyskolan) och 19 % av alla pojkar (23 % på Fornängsskolan och 15 % på 

Västerbyskolan). Värt att notera är att 1 flicka är 4 % på Fornängsskolan och 5 % på Västerbyskolan. 

Motsvarande siffror för pojkarna är att 1 pojke på Fornängsskolan är 2,5 % och på Västerbyskolan 3 %. 

Resultatet visar att fler elever i år än förra året har betyg i alla ämnen. Götenes resultat är bättre än rikssnittet. 

 

Meritvärde  

Meritvärdet är den sammanlagda betygssumman. Betyget E ger 10 p, D ger 12,5 p, C ger 15 p, B ger 17,5 p och 

A ger 20 p. Tidigare har meritvärdet räknats på 16 betyg. Från och med i år får de elever som läser ett modernt 

språk räkna med alla 17 betygen. När Skolverket presenterar sin statistik för vt 2014 har de låtit meddela att de 

inte lyckats presentera statistik för 17 ämnen (tekniska problem) utan de presenterar statistik som bygger på 16 

ämnen. När eleven antas till gymnasieskolan får den dock tillgodoräkna sig 17 betyg. En elev som har betyget E 

i samtliga 16 ämnen får meritvärdet 160 p och en elev med betyget A i samtliga ämnen får 320 p. När eleven har 

möjlighet att räkna 17 betyg blir istället den högsta betygssumman 340 p. Det genomsnittliga meritvärdet för 

Fornängsskolan beräknat på 16 betyg lå 13/14 är 193,6 p och beräknat på 17 betyg 198 p. För Västerbyskolan är 

meritvärdet beräknat på 16 betyg 214,4 p och beräknat på 17 betyg är det 226 p. Meritvärdet jämförs med det 

modellberäknade SALSAvärdet. Detta anges från vt 2013 på skolnivå, inte kommunnivå som tidigare. 

Västerbyskolan lyckads bättre än förväntat medan Fornängsskolan lyckades sämre. 

 

Nedan redovisas genomsnittligt meritvärde under en längre tidsperiod (även fördelning flickor och pojkar) samt 

jämförelse med SALSAvärdet och det genomsnittligt meritvärde i riket, skolår 9. 

År 

Genomsnittligt 
meritvärde 

Götene 

Genomsnittligt 
meritvärde per 

skola 

Salsavärde 
(förväntat 
resultat) 

Genomsnittligt 
meritvärde  

Götene, flickor 

Genomsnittligt 
meritvärde  

Götene, pojkar 

Genomsnittligt 
meritvärde 

Riket 

Vt 2005 204,5  201 219,7 189,1 204,9 

Vt 2006 208,3  202 222,6 195,8 205,3  

Vt 2007 206,6  201 222,0 192,9 205,8 

Vt 2008 211,6  203 228,4 196,6 209,3 

Vt 2009 200,7  197 214,6 189,3 209,6 

Vt 2010 200,5  199 211,3 190,5 208,8 

Vt 2011 204,3  201 209,4 199,3 210,6 

Vt 2012 197,0  200 215,3 177,2 208,8 

Vt 2013 207,2 Fo:202, Vby:216 Fo:200, Vby:207 228,4 189,9 213,1 

Vt 2014 202,9* Fo:194, Vby:214 Fo: 205, Vby 205 213,2 196,2 214,8 
Källa: För meritvärdet: Skolverkets databas för jämförelsetal, för Salsavärdet: Skolverkets databas SALSA. 
* Beräknat på 17 betyg som ska ske från vt 2014, är meritvärdet 210,3 poäng 

Andel (%) behöriga elever till Gymnasiet vt 2014. 

 Yrkesprogram Estetiskt prog Ek, hum, sh pr Na, tk prog Andel ej 

behöriga 

Götene 86,6 85,7 84,9 84,9 13,4 

Fornängssk 81,8 80,3 78,8 80,3 18,2 

Västerbysk ~100 ~100 ~100 90,6 .. 

Kommungrp 83,6 82,4 80,5 78,8 16,4 
Källa: SIRIS 
~100 visas om antalet EJ behöriga är 1 – 4. 

.. visas om antalet är färre än 10 elever. 

 

 

 

Vt 2014 22,6 18,5 27 

Källa: Skolverkets databaser SIRIS och SALSA 
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Arbetsmiljöenkät i åk 2, 5 och 8 

Eftersom en god arbetsmiljö är en av förutsättningarna för bra resultat, genomförs årligen en 

arbetsmiljöenkätundersökning i åk 2,5 och 8. Svarsfrekvensen var 94 % i åk 2, 96 % i åk 5 och 91 % i åk 8. 

Nedan redovisas andelen (%) elever i de olika årskurserna som angett som svar någon av de översta nivåerna på 

en fyrgradig skala dvs stämmer/mycket bra eller stämmer ganska bra/ganska bra. En elev i åk 2 motsvarar 0,8 

%, en elev i åk 5 motsvarar 0,7 % och en elev i åk 8 motsvarar 0,8%. 

 Åk 2 Åk 5 Åk 8 

TRIVSEL 

Jag trivs i skolan 87 86 89 

Jag trivs med mina klasskamrater 90 91 89 

Jag trivs med de flesta av mina lärare 92 83 67 

LÄRANDE OCH INFLYTANDE 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. 78 48 33 

Min lärare tror att jag vill lära mig mycket/förväntar sig att jag når 

kunskapskraven 
90 77 93 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena. 75 72 77 

Jag planerar tillsammans med mina lärare hur jag ska arbeta för att nå 

kunskapskraven i de olika ämnena. 
86 72 54 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. 87 70 61 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. 97 86 83 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. 84 81 70 

Jag är nöjd med vad jag lär mig i skolan. 93 86 75 

UTVECKLINGSSAMTAL 

Hur tycker du att utvecklingssamtalen fungerar? 94 91 88 

SKOLMAT OCH MILJÖ 

Jag tycker för det mesta att maten som serveras i skolrestaurangen är god. 52 35 35 

Jag tycker skolrestaurangen är trevlig att äta i. 69 54 54 

Vi elever får vara med och påverka vilken mat som ska serveras (t ex matråd). 50 34 31 

Vi elever får vara med och påverka hur det ska se ut i skolrestaurangen (t ex 

matråd). 
42 35 33 

Hur tycker du att miljön är inne i skolan (lokaler, uppehållsrum)? 81 78 77 

Hur tycker du att den yttre miljön är (skolgårdar mm)? 87 82 77 

TRYGGHET 

Jag känner mig trygg i skolan. 84 85 93 

På min skola jobbar vi för att alla ska trivas och må bra. 87 85 83 

Alla vuxna beter sig på ett bra sätt mot mig. 86 80 84 

 

 

SAMMANFATTNING AV 2014 ÅRS KVALITETSARBETE  

 
 Resultaten för läsåret 13/14 är förbättrat jämfört med föregående år när det gäller andelen elever som 

når kunskapskraven i samtliga ämnen. 

 När det gäller meritvärdet hade Västerbyskolans elever ett klart högre meritvärde än vad 

Fornängsskolans elever hade.  

 Generellt sett är de yngre eleverna lite mer nöjda än de äldre. Undantaget är känslan för trygghet, där de 

yngre eleverna är otryggare än de äldre. Ett arbete med att skapa trygghet, trivsel och studiero pågår 

ständigt och är inget arbete som någonsin blir färdigt. 

 Ett målmedvetet utvecklingsarbete sker inom alla verksamhetsområden. Det finns en röd tråd i 

utvecklingsarbetet som genomsyrar all verksamhet. Kollegialt lärande är en viktig del för att skapa 

likvärdighet inom och mellan olika enheter och verksamhetsområden. 

 För att få extra kraft i utvecklingsarbetet deltar rektorer och arbetslagsledare i en gemensam 

skolutvecklingsinsats. 

 Informationsansvaret har hittat framgångsrika arbetsformer. 
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UTVECKLINGSOMRÅDEN 2015 

 
Här beskriver du angelägna utvecklingsområden och förslag till åtgärder inför kommande års kvalitetsarbete. 

 

 De satsningar som är påbörjade tidigare kommer att fortsätta för att få möjlighet att ge genomslagskraft 

i verksamheten.  

 Extra fokus kommande år är att öka elevernas trivsel och motivation för skolarbetet. 

 Fortsatt fokus på främjande och förebyggande åtgärder både när det gäller elevernas 

kunskapsutveckling genom tidiga insatser och när det gäller likabehandlingsfrågor. Hur anpassningar 

kan ske kommer vara en del i detta arbete 

 Fortsatt fokus på en likvärdig skola inom och mellan olika verksamhetsområden och enheter. Det 

kollegiala lärandet ger förutsättningar för detta. 

 Ett antal så kallade hemmasittare finns i våra grundskolor. Denna grupp kommer att prioriteras extra 

under kommande läsår. 

 Informationsansvaret går från och med 1 jan 2015 över i ett aktivitetsansar. Kommunen ansvarar för att 

motivera ungdomar mellan 16 och 20 år som inte fullföljt gymnasiestudier att fullgöra dessa. 

Organisationen och formen för aktivitetsansvaret kommer att ses över under våren 2015. 

 Samverkan mellan olika aktörer rörande barn och ungdomar. 
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Bilaga 1 Uppföljning styrkortsmål/utvecklingsplaner 

 

Redovisning av styrkortsmål och utvecklingsplaner i kvalitetsredovisning och årsbokslut 

Sektor Välfärd/barn och unga    

Styrkortsmål 1 Götene kommun är en attraktiv och hållbar kommun 

1. Målet är nått när vårdnadshavare väljer Götene beroende på att det finns förskolor och 

skolor av hög kvalitet samt att det finns stimulerande, kreativa och utmanande 

arbetsplatser. 

2. Måluppfyllelse till övervägande del. 

3. Förskolor och grundskolor har under året marknadsförts sina verksamheter genom att 

bjuda in vårdnadshavare och barn/elever till ”öppet hus” eller liknande arrangemang 

inför val av förskola och grundskola. 

4. Det finns i dagsläget inget mätbart underlag som visar på resultat. Vi ser en ökad 

efterfrågan av plats till förskolorna i kommunen och aktiviteter görs för att tillmötesgå 

vårdnadshavares önskemål om placering av barn. 

 

Styrkortsmål 2 Götene är en klimat- och miljömedveten kommun 

1. Målet är nått när vi köper miljömärkta och giftfria förbrukningsmaterial och 

inventarier, sopsorterar på alla enheter liksom att barn och elever är miljömedvetna. 

Ett miljömedvetet förhållningssätt genomsyrar verksamheten. 

2. Måluppfyllelse till övervägande del. 

3. Krav ställs i upphandlingsavtal på att det som köps in ska vara miljömärkt och giftfritt. 

Sopsortering sker på alla enheter. Barn och elever agerar miljömedvetet utifrån ålder. 

Samtal sker med eleverna om ursprungsmärkning av livsmedel och om matsvinn.  

 

Styrkortsmål 3 Götene kommun är ett tillgängligt samhälle för alla 

1. Målet är nått när den fysiska inne- och utemiljön är anpassad för alla liksom att lek- 

och sportredskap är anpassade för alla. 

2. Måluppfyllelse till övervägande del. 

3. Årliga inom- och utomhusronder med kartläggningar genomförs ur bland annat 

tillgänglighetsaspekt. De brister som framkommer åtgärdas. I alla inköp som görs 

finns tillgänglighetsaspekten.  

 

Styrkortsmål 4 Alla får ett gott bemötande 

1. Målet är nått när alla barn, elever och vårdnadshavare upplever att de blir väl bemötta 

inom förskola, grundskola och pedagogisk omsorg. 

2. Kartläggningar av bemötandet görs årligen. Utifrån dessa görs handlingsplaner. Ett 

medvetet arbete sker med att förklara bakomliggande orsaker till agerande och beslut 

för att öka förståelsen hos vårdnadshavare, barn och elever och därmed upplevelsen av 
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ett gott bemötande även om inte agerandet eller beslutet ligger i linje med de önskemål 

som finns. 

3. Måluppfyllelse till övervägande del. 

 

Verksamhetsspecifika styrkortsmål 

- Skola/barnomsorg: Resultateten i årskurs 9 är höga 

1. Målet är nått när alla elever har nått kunskapskraven i samtliga ämnen och när alla 

elever har det högsta möjliga meritvärdet.  

2. Allt arbete som sker i våra verksamheter syftar till höga kunskapsresultat och 

välmående. Det arbete som görs finns beskrivet i de kvalitetsredovisningsdokument 

som finns. 

3. Begränsad måluppfyllelse. 

4. Eftersom måluppfyllelsen är definierad som den högsta tänkbara, och så måste vara 

med tanke på det lagstadgade uppdrag som verksamheterna har, blir måluppfyllelsen 

bedömd som begränsad. 

 

- Skola/barnomsorg: Alla trivs och mår bra 

1.   Målet är nått när alla barn och elever trivs och mår bra. 

2.   Ett medvetet arbete med trivsel sker på alla enheter, något som också syns i enheternas 

likabehandlingsplan. Ett medvetet arbete med hemmasittare (elever som inte kommer 

till skolan) har gett positivt resultat.  

5. Måluppfyllelse till övervägande del. 

6. Värt att notera är att hela barnets eller elevens livssituation påverkar dess mående. 

Vissa faktorer ligger därmed utanför vår påverkansmöjlighet. 

 

 

 


