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KVALITETSREDOVISNING  
 

 
 

1. SAMMANFATTNING AV KVALITETSREDOVISNINGEN 
 

Redovisningen avser det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de nationella mål som finns för 

förskole-, grundskole- och fritidshemsverksamhet. I kommunen finns 10 förskolor i kommu-

nal och fristående regi. Därutöver finns sex grundskolor där fem av dessa bedriver verksamhet 

från förskoleklass till och med åk 6 inklusive fritidshem och en bedriver verksamhet för åk 7 

till och med åk 9. I verksamheten har det under läsåret funnits ca 1 470 elever, en ökning med 

ca 8 elever jämfört med föregående läsår. Av dessa har ca 602 varit inskrivna på fritidshem-

met vilket innebär en ökning från föregående läsår. På förskolan har ca 593 barn varit in-

skrivna.  

 

Kompetensutvecklingen för förskola, fritidshem och grundskola har varit inom ramen för in-

kluderande arbetssätt, språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt samt utvecklande lärmil-

jöer med kollegialt lärande som metod. 

 

Arbetet med barn och elever i Götene kommun syftar till att eleverna ska nå så goda resultat 

som möjligt när de slutar åk 9 och att de under sin skolgång ska trivas och må bra. Lärandet 

börjar redan när barnen är små och det är i förskolan som grunden läggs för barnets lust att 

vilja lära. Analysen av årets kvalitetsarbete visar att ett fortsatt helhetsgrepp i ett 1 – 16-

årsperspektiv behöver tas på olika sätt för att eleverna ska nå så goda resultat som möjligt i åk 

9. Tidiga insatser när det gäller läsning och skrivning är avgörande för elevernas fortsatta 

skolgång. Att öka elevinflytandet hos eleverna är även fortsättningsvis i fokus. Det förväntas 

leda till ökad lust och motivation för skolarbetet. Andra utmaningar är att skapa flexibla orga-

nisationer som kan möta elevernas olika behov. Ytterligare en utmaning är att hålla i de sats-

ningar som inletts under de senaste åren.  
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SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
 

Viktiga resultat 
 

 

2. Uppföljning av verksamhetens förutsättningar 
Huvudmannen har ansvar för att tillhandahålla förutsättningar. Barn- och utbildningsnämnden 

ska ge förskolechefen, rektorn och övrig personal vid enheten förutsättningar, så att utbild-

ningen i förskolan, på fritidshemmet samt i grundskolan är likvärdig och av hög kvalitet. I 

detta arbete ingår bland annat att förse enheterna med nödvändiga materiella, ekonomiska och 

personalmässiga resurser. Huvudmannen ska säkerställa att de förskolechefer och rektorer 

som är anställda att leda verksamheten, och den personal som bedriver undervisningen på 

enheterna, har den behörighet och kompetens som lagen kräver. I huvudmannens ansvar ingår 

också att se till att barngrupperna på förskolan och i fritidshemmet har en lämplig storlek och 

sammansättning, och att elevernas tillgång till viktiga stödfunktioner, som till exempel elev-

hälsa, studie- och yrkesvägledning samt skolbibliotek säkerställs och organiseras ändamålsen-

ligt i grundskola och grundsärskola. Ytterligare förutsättningar som ingår i huvudmannen an-

svar är att skapa fungerande rutiner och system på huvudmannanivå.1 
 

1.1 Verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvar 

I Götene är förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem organiserade i fyra geografiska 

områden: Hällekis, Lundsbrunn, Källby, Götene. Varje område leds av en förskolechef och en 

rektor. 

I kommunen finns: 

15 okt: 10 förskolor med 49 avdelningar. 15 april: 9 förskolor med 51 avdelningar  

6 grundskolor varav 5 erbjuder fritidshem. 

3 dagbarnvårdare och 1 öppen förskola. 
 

1.2 Barnprognos och personaltäthet i förskolans verksamhet 

Antal födda barn i kommunen har under en längre period sjunkit. Antal inskrivna barn däre-

mot har haft en svängande kurva som både ökat och sjunkit. De senaste fem åren har antalet 

barn i förskolan varierat mellan 576-616 barn.  Figur 1.1. visar förhållandet mellan antal 

födda barn i kommunen och inskrivna barn i förskolan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Skolinspektionen. 2014. Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman. Bedömningsunderlag för förskolan, 

fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
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Figur 1.1  

 
*Mätdatum 15 oktober varje år. 

 

Figur 1.2 

 
Barn per årsarbetare har svängt under mätperioden 2014-2018 i jämförelse med riket (15 oktober).  
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1.3 Elevprognos i grundskolan och fritidshem 
Figur 1.3 

 
*Mätdatum 15 oktober varje år. 
 

Antalet inskrivna elever i grundskolan i Götene kommun har, förutom läsåret 16/17, legat 

under antalet folkbokförda elever i kommunen. De elever som inte är inskrivna i kommunens 

grundskolor går i närliggande kommuner skolor, främst i Lidköping. Elevantalet ser framöver 

ut att pendla mellan ca 1420-1470 st elever. Det gör att skolorna som kommunen i dagsläget 

förfogar över beräknas täcka behovet.  
 

Figur 1.4 
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Figur 1.5 

 
*Mätdatum 15 oktober varje år 

 

Elevantalet på fritidshemmet ökar i Götene. I figuren ovan visas elevantalet på låg-och mel-

lanstadiet i relation till inskrivna elever på fritidshemmet. På fem år har antalet elever ökat 

med ca 130 elever på fritidshemmen medan antalet elever på låg – och mellanstadiet legat 

relativt konstant i alla fall de senaste tre läsåren.  
 
Figur 1.6 

 

 
*Mätdatum 15 oktober varje år. 

 
1.4 Socioekonomiskt tillägg 

Enligt skollagen ska hänsyn tas till barns och elevers olika förutsättningar och behov. Det 

innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans och sko-

lans resurser inte ska fördelas lika. 2 
 

Nämnden för utbildning, kultur och fritid i Götene kommun har idag ett tillägg i resursfördel-

ningen till respektive enhet som är beroende av enhetens sociala struktur. Alla enheter får del 

av stödresursen, stor eller liten del beror på den viktning som görs. De kriterier som finns idag 

 
2  Skolinspektionen. 2014. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i 

skolväsendet. 
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för social viktning utgörs av: vårdnadshavares eftergymnasiala utbildning samt vårdnadsha-

vare med utländsk bakgrund.  

 

För elever som har rätt till och har behov av undervisning i svenska som andraspråk, studie-

handledning och modersmålsundervisning finns ett särskilt avsatt anslag som fördelas per 

elev.  

 

I Götene kommun finns skillnader i kunskapsresultat mellan olika skolenheter. De senaste 

åren har skillnaderna i meritvärde mellan enheterna varit relativt konstanta. I arbetet för en 

likvärdig förskola, fritidshem och skola är det viktigt att följa upp hur de fördelade resurserna 

används på enheterna och hur insatserna bedöms ha påverkat barnens och elevernas utveckl-

ing och lärande. Storleken på tillägget skiljer mellan enheterna och därmed också den summa 

enheten kan använda till kompensatoriska insatser. Alla enheter vidtar olika former av kom-

pensatoriska insatser. Utvärderingen av resursfördelningsmodellen visar att de enheter som 

har stora behov också får mer medel i tilldelningen, men inför budgetåret 2020 behöver det 

ekonomiska utrymmet i modellen öka för att tillgodose behovet än mer ute på enheterna. Ex-

empel på hur resurserna används i kompensatoriskt syfte kan vara olika former av personal-

förstärkningar, materialanskaffning eller kompetenshöjande insatser. Varje enhets resultat är 

en del i analysen av resursfördelningsmodellen.  
 

1.5 Lokaler 

Förskolan i Källby är i stort sett klar. Inflyttning sker i v.33 till hösten 2019. Barnen börjar 

v.34. Förskolan har fyra storarbetslag som är fördelade på åtta hemvister. Förskolan är beräk-

nad att kunna ta emot upp till ca 160 barn. 

 

Många av kommunens lokaler är ålderstigna och i behov av underhåll och modernisering för 

att anpassas till dagens pedagogik. På några av förskolorna har förbättringar gjorts. Till exem-

pel har ommålning gjorts på Miklagårds förskola. Källby Gård har bytt inredning i entréer. 

Utemiljöer har uppdaterats med nytt lekmaterial med mera.  

 

Flera enheter finner att lokalerna begränsar möjligheterna att utveckla undervisningen i öns-

kad riktning. Det kan till exempel röra sig om brist på utrymmen för grupparbete eller att 

trångboddheten styr hur många undervisningsgrupper det går att ha. Förändringar av elev-

gruppen har förändrat behovet av lokaler. Enheter uppger att de börjar bli trångbodda men 

flera enheter framhåller även att de har mycket bra lokaler på förskolan och skolan och att de 

ser dem som en stor resurs för verksamheten. 

 

1.6 Barngruppernas sammansättning och storlek i förskola och fritidshem 

Statsbidrag, resursfördelningen och särskilda satsningar syftar till att ge förskolechefen och 

rektor förutsättningar att göra flexibla gruppsammansättningar över dag och tid. Förskolechefs 

och rektors bedömning om väl sammansatta grupper utmanas dock av många olika faktorer. 

Att vara flexibel och anpassa barngruppernas storlek utifrån behoven, kontra lagens krav om 

plats inom fyra månader i förskolan upplevs som en utmaning i tätorten Götene. Förskoleche-

ferna vars förskolor fått statsbidraget gällande mindre barngrupper vittnar om positiva erfa-

renheter då det gäller att skapa mindre grupperingar för barnen. Personalförstärkningen som 

har kunnat göras har varit mycket positiv. På några enheter uppger förskolecheferna att loka-

lernas utformning och storlek samt ett högt söktryck ofta begränsar deras möjligheter att 

kunna anpassa gruppsammansättningar och barngruppsstorleken. Stora krav ställs på organi-

sationen. Många vårdnadshavare önskar plats för sitt barn på den förskola som ligger närmast 

hemmet och det finns en hög ambitionsnivå i organisationen att möta vårdnadshavaren i deras 
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önskemål. Den största utmaningen för förskolan är på våren, då verksamheten är högst be-

lagd. På flera centrala enheter vittnar förskolecheferna om en ökad andel placeringsbeslut som 

inte överensstämmer med vårdnadshavarens förstahandsval.  

 
För placering på fritidshem gäller inte fyramånadersregeln, det vill säga att plats ska erbjudas 

inom fyra månader. Så fort en skola får kännedom om att ett barn behöver en plats på fritids-

hemmet ska den erbjudas skyndsamt. Det ställer stora krav på organisationens flexibilitet och 

följsamhet. Hur rektor väljer att organisera fritidshemmets olika grupper kan därför ändras 

under läsårets gång.  

 

1.7 Schemalagd närvarotid i förskola och fritidshem 

På enheterna följs idag närvarotiden via Planering förskola och eftersom volymtimmarna på-

verkar förskolechefs och rektorsbeslut gällande både bemanning och organisation är närvaro-

registreringssystem för fritidshem och förskola ett måste för att underlätta och effektivisera 

chefernas arbete. Ett sådant system förväntas ge chefer och arbetslag bättre förutsättningar att 

anpassa personaltäthet och gruppstorlek till de förutsättningar som råder men det används 

idag inte fullt ut inom alla verksamheter. Förskolan använder det fullt ut. Fritidshemmen har 

kommit olika långt i användandet och det uppges bero på att programmet är skapat för försko-

lans verksamhet och inte riktigt anpassat för fritidshemmen.  

 

1.8 Personalens utbildning och kompetens 
Verksamhetens viktigaste resurs är dess personal. Rekryteringar har blivit en konkurrensfråga 

och det är därför intressant för huvudmannen att följa upp det aktuella nuläget gällande utbil-

dad personal.  

 

Utbildningsnivå förskollärare, fritidspedagoger och lärare 

I förskolan, grundskolan och fritidshemmet i Götene finns en relativt hög andel högskoleut-

bildad personal (tabell 1.7.).  
 
Tabell 1.7 Andel pedagogisk personal med högskoleutbildning. 

 Götene kommun Kommungruppen  Samtliga kommuner 

 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Förskola 
And (%) 

årsarb. m 

ped 

högsk.exam.  
 

57 63 67 47 49 48 42 42 42 

Fritidshem 
 And (%) 

årsarb. m 

ped 

högsk.exam  
 

46 46 47 42 45 50 37 39 42 

Lärare 
And (%)  

årsarb. m 

ped 

högsk.exam  
 

91 93 91 81 82 82 83 83 84 

*Mätdatum 15 oktober varje år. 

 

Götene har högre andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen än kommungruppen och 

riket inom alla personalkategorierna. Däremot ser vi en minskning i jämförelse med oss själva 

sedan 2017 inom förskola och lärare. Inom fritidshemmen ligger vi kvar på samma nivå som 
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2017. Det finns därmed anledning att tro att även Götene kommer att drabbas av den omställ-

ning andra kommuner redan genomgått. Andel personal med fritidspedagogutbildning har 

sjunkit över tid, såväl i Götene kommun som i riket i övrigt.  

 

Det är oroande att andelen utbildade förskollärare och fritidspedagoger minskar samtidigt som 

kraven blivit tydligare framskrivna i de olika styrdokumenten. Att kunna attrahera, rekrytera, 

utveckla och behålla kompetent personal till nämnden för utbildning, kultur och fritids verk-

samheter blir därför en av de viktigaste faktorerna för god kvalitet.  

 

Förskolechefer och rektorer 

Rektor och förskolechefs ledarskap är av stor betydelse för verksamhetens kvalitet. Det finns 

inga färdiga koncept för det pedagogiska ledarskapet som kan appliceras rakt av utan varje 

chef måste få tillfälle att erövra och utveckla sitt eget pedagogiska ledarskap. Därför är möj-

ligheter till fortsatt utveckling i yrket central även för personalgruppen chefer. Även på utlysta 

chefstjänster minskar antalet sökande. Att rekrytera, behålla och utveckla chefer blir därför 

också en viktig fråga för huvudmannen framöver. Reformer som förstelärartjänster och lärar-

lönelyft gör chefslönediskussionen aktuell och för att Götene ska kunna nå sin vision och sina 

mål är det ytterst viktigt med kompetenta ledare och chefer. Kompetensutveckling, lön och 

arbetsmiljö är därför viktiga frågor för huvudmannen att bearbeta. 

 

Från och med 1 april skapades en ny organisation i förskolan med delat ledarskap. Det skapa-

des två områden Nord och Syd.  

 

I Nord finns i ledningsfunktion en förskolechef, en biträdande förskolechef, pedagogista, spe-

cialpedagog samt en pedagogisk handläggare. I Nord ingår fyra förskolor; Västerby förskola, 

Miklagårds förskola, Förskolan Skattkistan och Hällekis förskola.  

 

I Syd finns i ledningsfunktion två förskolechefer, pedagogista, specialpedagog samt en peda-

gogisk handläggare. I Syd ingår tre förskolor; Källby förskola, Lillelunda förskola, Ljungs-

backens förskola samt pedagogisk omsorg som har sin verksamhet i Källby.  
 

Rektorsprogrammet 
Via Karlstads universitets rektorsprogram, som är en obligatorisk akademisk professionsut-

bildning för alla rektorer får även kommunens förskolechefer viktiga kunskaper om bland 

annat juridik, organisatoriskt- och pedagogiskt ledarskap i förskola, fritidshem, skola och 

grundsärskola. I Götene är denna utbildning obligatorisk för rektorer och frivillig för försko-

lechefer men skolchef ser gärna at alla går denna utbildning. Utbildningen sträcker sig över 

tre år. Under läsåret har Götene kommun två deltagare på utbildningen.  

 

Förstelärare 
I kommunen finns 17 förstelärare. Deras uppdrag är att driva utveckling och undervisningen 

framåt på enheterna. Under läsåret har förstelärarna träffats vid fyra tillfällen i storgrupp. Vid 

dessa tillfällen har uppdragen presenterats utifrån enheternas handlingsplaner. Punkter som 

togs upp vid presentationerna var:  

• Hur har du/ni valt att lägga upp arbetet? 

• Hur leder och driver du/ni arbetet på enheten? 

• Vad är det konkret som ni arbetar med just nu och vad kommer härnäst? 

• På vilket sätt kommer ditt/ert arbete att påverka elevernas lärande? 

• Hur involverar du/ni era kollegor? 

• Hur kommer du/ni att följa upp resultaten av ert arbete? 
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Träffarna har upplevts värdefulla. Det är viktigt med kännedom om varandras uppdrag samt 

att få stöd i arbetet. Utmaningarna med att vara förstelärare kan vara många. De leder utan att 

vara chefer men med ett mandat från chef. Att leda kollegor skiljer sig från att undervisa ele-

ver. Det upplevs ha varit ett kunskapsutbyte på träffarna. Flera av förstelärarna kan beskriva 

hur de anammat ett arbetssätt som de fått beskriver och sedan applicerat det på sin egen enhet. 

Framgångar i arbetet är när det finns en förstelärarkollega på enheten, upplever många. Då 

finns det någon att reflektera och planera tillsammans med. ”Det blir mer ”driv” i arbetet”, var 

det en av förstelärarna som sa.  

 

Inför kommande läsår är gruppen enig om att starta upp skolövergripande ämnesgrupper. Lä-

rarna på enheterna kommit till den punkten att de behöver föra kollegiala samtal med lärare 

som de vardagligdags inte möter. De behöver utmanas och bekräftas, i undervisning de ge-

nomför, av andra kollegor i kommunen.   

 

1.9 Arbetsmiljöarbetet 

Under innevarande läsår har sektorn fortsatt att arbeta medvetet för att vända de höga sjukta-

len. Varje enhet arbetar med handlingsplanen som är skriven utifrån den arbetsmiljöenkät som 

gjordes hösten 2018. Personalavdelningen stöttar cheferna i det främjande och förebyggande 

arbetet med målsättning att öka frisktalen.  

 
1.10 Digitalisering inom förskola, fritidshem och skola 

”Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att 

kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påver-

kar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de 

verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själva kunna till-

lämpa den.” 

 

Citatet är hämtat från regeringens Nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet som be-

slutades hösten 2017. Strategins övergripande mål är att det svenska skolväsendet ska vara 

ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital 

kompetens hos barn och elever för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. I syfte 

att realisera regeringens vision och strategins mål har Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) och Skolverket fått i uppdrag bryta ner strategin i delmål till initiativ och aktiviteter.  

En skillnad mellan regeringens beslutade digitaliseringsstrategi och Skolverkets tidigare för-

slag är att digitaliseringsstrategin inte innehåller några detaljerade krav på antal tillgängliga 

digitala verktyg per årskurs.  

 

Strategin innehåller tre fokusområden för de åtgärder som sammantaget ska leda till att det 

övergripande målet för strategin uppnås. Varje fokusområde innefattar ett mål och flera del-

mål som ska uppnås till 2022. De tre fokusområdena är: 

 

• Digital kompetens för alla i skolväsendet 

• Likvärdig tillgång och användning 

• Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 

 

För att kunna förverkliga den nationella strategin förutsätts att barn, elever och personal har 

tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar. Likaså behövs ändamåls-

enlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support till enheterna. Tekniken får inte ut-
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göra ett hinder för en god utbildning. Det är därför viktigt att huvudmännen säkerställer att det 

utöver tillgång till digitala verktyg finns en ändamålsenlig och fungerande infrastruktur. 

Viktiga förutsättningar är också att förskolechefer och rektorer har förmågan att strategiskt 

leda det digitala utvecklingsarbetet och att kompetensutveckling erbjuds till pedagoger så att 

de kan välja och använda lämpliga digitala verktyg i undervisningen. För att kraven i den stat-

liga IT-strategin ska kunna infrias behövs under kommande år inte bara ekonomiska priorite-

ringar göras. Prioriteringar behöver även göras inom områden såsom kompetensutveckling 

och infrastruktur. 
 

Under läsåret 2018/2019 har förskolor och skolor inkl. fritidshemmen utökat antalet digitala 

lärresurser. Utökningen ligger i linje med regeringens beslutade digitaliseringsstrategi. Ett av 

målen i strategin handlar om att barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till 

digitala verktyg och att dessa ska utgå från barns, elevers och personalens behov. Förra och 

innevarande års satsning har bidragit till att öka likvärdigheten vad gäller tillgången till digi-

tala lärresurser inom nämndens verksamheter. Utbudet varierar dock fortfarande mellan för-

skolor, skolor och mellan årskurser. För att kunna motsvara digitaliseringsstrategins krav för-

utsätts därför en fortsatt planerad utökning. I samma takt som antalet digitala verktyg blir fler 

och att undervisningen blir alltmer digital, ökar även behovet av funktionsduglig och ända-

målsenlig infrastruktur. I den nationella digitaliseringsstrategin påpekas särskilt att tekniken 

inte får vara ett hinder för en god utbildning. Ett av delmålen i den nationella digitaliserings-

strategin är att stödfunktioner måste finnas tillgängliga för att säkerställa avbrottsfria upp-

kopplingar och tillräcklig nätkapacitet. Huvudmannen behöver fortsätta arbetet med att säker-

ställa att infrastrukturen stödjer utbildningen. Skolverket har också tagit fram ett antal utbild-

ningsmoduler för både lärare och skolledare inom digital kompetens som finns tillgängliga på 

deras lärportal. På lärportalen finns de moduler som används för t ex läslyftet och matematik-

lyftet, men någon liknande satsning på stöd i form av handledartid till kompetensutveckling 

har ännu inte kommit.  

 

1.11 Systematiskt-kvalitets-samtal, SKA-samtal 

Under hösten 2018 startades systematiskt-kvalitets-samtal, SKA-samtal, upp av skolchef och 

kommunutvecklare för sektor barn och utbildning. Dessa samtal startades upp med syfte att 

följa upp och ha en dialog kring resultat förutsättningar och åtaganden i verksamheterna. För-

utom skolchef och kommunutvecklare deltar rektor/förskolechef, rektors lednings-

grupp/förskolechefs utvecklingsgrupp i samtalen. Samtalen är uppdelade i två delar. Den 

första delen där rektor/förskolechef deltar med sin lednings/utvecklings-grupp i två timmar 

och den andra delen där skolchef och kommunutvecklare för samtal enbart med rektor i en 

timma.  

 

Utvärderingen visar att samtalen var uppskattade av alla enheter. Det upplevdes positivt att 

tiden för samtalen var väl tilltagen. Det uppgavs att det fanns tid för fördjupningar i olika de-

lar/frågor som uppkom samt att formen för samtalet var bra. 

 

Efter samtalen gav skolchef uppdrag till alla chefer att arbeta med övergångarna i och mellan 

verksamheter. Det blev chefernas ansvar att ordna möten där övergångarna skulle diskuteras; 

vilken undervisningen har barnen/eleverna fått ta del av, lärmiljöernas utformning, överläm-

ningsdokumentation osv. Skolchef följde upp uppdraget under våren 2019 och det visade sig 

då att alla enheter hade haft samtal och träffar. En skriftlig utvärdering görs hösten 2019.  
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1.12 Kvalitetsdialoger med nämnd 

Kvalitetsdialoger är uppföljningsmöten mellan nämnd och verksamheter, förskola, fritidshem 

och grundskola.  

Syftet med dialogerna är informationsutbyte mellan nämnd och verksamhet kring resultat och 

kvalité och ska genomföras fyra gånger per läsår. 2018/2019 genomfördes inga kvalitetsdia-

loger på grund av val och tillsättning av ny nämnd. Istället genomfördes utbildningsdagar för 

nämnden. Inför läsåret 2019/2020 är höstens två möten inplanerade i september och novem-

ber. 

2. Rutiner för kränkningsanmälningar, tillbud/olycksfall och klagomål 
Nämnden för utbildning, kultur och fritid har säkerställt att det finns rutiner och riktlinjer samt 

mallar som stöd för enheterna i arbetet utifrån lagens krav. Syftet med detta är att bidra till 

likvärdighet, rättssäkerhet, hög kvalitet och en trygg miljö fri från kränkningar. Regelbundna 

insamlingar genomförs för att ge huvudmannen underlag för det övergripande systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 

I kommunen finns en rutin för anmälan till förskolechef, rektor och huvudman gällande 

kränkningsanmälningar gällande barn och elever, samt rutiner i samband med till-

bud/olycksfall och för hanteringen av klagomål på verksamheten. För att förebygga problem 

med otrygghet och oroliga lärmiljöer behöver dessa rutiner och signaler analyseras och följas 

upp. Erfarenheter behöver tas tillvara och slutsatserna på enheten påverkar såväl huvudman-

nens ansvar som utvecklingen av utbildningen och undervisningen.  

 

2.1 Rutin för anmälan till huvudman – diskriminering, trakasserier, kränkande behandling 

Inom sektor barn och utbildning i Götene kommun är det rektor och förskolechef som tar 

emot anmälningar, samt utreder och beslutar om åtgärder i samband med att ett barn eller en 

elev upplevt sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad i verksamheten i tätt samarbete med 

Elevhälsan. När en förskolechef eller rektor fått kännedom om att ett barn eller en elev upple-

ver sig kränkt anmäler denne det till huvudmannen och startar en utredning. 

 

I tabell 2.1 redovisas antalet anmälningar som kommit till huvudmannens kännedom, fördelat 

på skolform och skolområde. Antalet anmälningar varierar mellan enheter, stadier och skol-

former, där några enheter har väldigt få, men andra betydligt fler. 

 
Tabell 2.1 Antal anmälningar till huvudman om diskrimineringar, trakasserier och kränkande behandling i förskolan, fritids-

hem och i grundskolans olika stadier. 

 Anmälningar 

18/19 

Anmälningar 

17/18 

Anmälningar 

16/17 

Förskolan 2 st 6 st 3 st 

Grundskolan, F-6, Fh 138 st, 27 st 142 st 30 st 

Grundskolan, åk 7-9 72 st 63 st 40 st 

Totalt antal anmäl-

ningar 

239 st 211 st 73 st 

 

Antalet anmälningar som kommer till huvudmannens kännedom varierar fortfarande stort 

mellan enheterna. De flesta anmälningar som görs i linje med rutinen kommer från grundsko-

lan och fritidshem, minst antal anmäls från förskola. Fördelningen mellan pojkar respektive 

flickor är ojämn genom hela skolsystemet. Pojkarna är överrepresenterade i alla stadier. 
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Förskolechefer och rektorer uppger att de känner till skyldigheten att rapportera och utreda 

kränkningarna i linje med framtagen rutin. Eftersom de anmälningar som når huvudmannen 

fortfarande varierar stort mellan enheter och skolformer har dialoger förts med cheferna och 

personal om ansvaret att uppmärksamma.  

 

2.2 Rutin för anmälan om tillbud och olycksfall 

Tillbuden och olycksfallen används på respektive enhet, med syfte att främja och förebygga 

olyckor på enheten. Dokumentationen förvaras hos förskolechef, respektive för skolans hos 

rektor (på expeditionen eller av rektor på annan utsedd plats). Statistik sammanställs och ana-

lyseras årligen av förskolechef och rektor. Analysen kan användas i revideringen av enhetens 

plan mot diskriminering och kränkande behandling och elevhälsoplan.  

 

2.3 Rutiner för klagomål 

Huvudmannen har en rutin för klagomål. De klagomål som når huvudmannen via tjänstemän 

diarieförs och används som en del av perspektiven i huvudmannens systematiska kvalitetsar-

bete. De klagomål som når förskolechef och rektor hanteras av respektive enhet med syfte att 

utveckla och förbättra verksamheten. I förskolan handlar en stor del av klagomålen om syn-

punkter på barngruppens storlek, utemiljön, bemötande och information. På fritidshemmen 

och i grundskolan handlar klagomålen om resursfördelning, gruppindelningar, konflikthante-

ring, språkbruk, trygghet och studiero.  

 

Under läsåret har 11 klagomål inkommit till sektor Barn och utbildning. Dessa ärenden har 

gällt klassindelning, skolmat och trafiksituation kring skola etc. Samtliga ärenden har åter-

kopplats och åtgärder har vidtagits. Det är få rapporterade klagomål. En förklaring till detta är 

att ärenden av mindre vikt löses på enheten och behöver därmed inte rapporteras. Det kan till 

exempel gälla klagomål på öppethållandetider och gruppindelningar,  

3. Uppföljning förskola 
Det som granskas och följs upp i förskolan är förskolans förmåga att ge barnen goda förut-

sättningar i riktning mot läroplansmålen. För att veta vad som ska efterfrågas i kvalitetsarbetet 

på huvudmannanivå följs resultaten av förskolans arbete upp via det systematiska kvalitetsar-

betet och delutvärderingar. 

 

3.1 Förutsättningar och processer – nuläget i verksamheten 

Många av enheternas samtal rör just nu strukturerna, tydligheten och den inre organisationen. 

Samtalen på enheterna handlar framförallt om det kollegiala lärandet, en fokusering och en 

tydlighet i pedagogrollen samt på olika begrepp såsom undervisning, utbildning och lärande.  

Förskolorna gör många insatser för att skapa en förskola för alla. De arbetar med inklude-

ringsfrågor och de trycker på vikten av samsyn, samspel och om att värna barns integritet, 

delaktighet, etiska dilemman och inflytande. Förskolan arbetar mycket med att synliggöra 

förskolans normer och kulturer och de vuxnas förhållningssätt samt med att skapa tillgängliga 

miljöer för trygghet, glädje, utveckling och lärande. 

Samtal, diskussioner och kompetensutvecklingsinsatser genomförs just nu för att fortsätta det 

arbete som påbörjades förra läsåret med att skapa 

• En gemensam barn- och kunskapssyn och ett gemensamt förhållningssätt till uppdra-

get. 

• En pedagogisk dokumentation som synliggör undervisningen och lärprocesserna 

• Pedagogiska, lustfyllda och tillgängliga lärmiljöer - både ute och inne 
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• Ett ämnesövergripande, språkutvecklande och hållbart arbetssätt, där kommunikation, 

flerspråkighet och digitalisering ingår. 

Förskolechefer och pedagoger pratar mycket om vikten av att fokusera i kvalitetsarbetet. 

 

 

Det kollegiala lärandet 

Allt fler enheter skriver om att formerna för det kollegiala lärandet förbättrats. Pedagoger 

möts över avdelnings- och enhetsgränser. Fortsatt vittnar chefer och pedagoger om den posi-

tiva effekt det ger att skapa mötesstrukturer i verksamheten som är hållbara. Under läsåret har 

cheferna i samråd med pedagogerna ändrat och skapat nya former för att underlätta i arbetet. 

När förskolechefen kan känna sig trygg med att personalen fått bra förutsättningar att bedriva 

undervisning kan också chefen ställa högre krav på det arbete som utförs tillsammans med 

barnen. 

 

Förutsättningar  

Förutsättningar handlar framförallt om vikariesituationen, rekryteringsutmaningarna, barn-

gruppernas storlek, barnens närvarotid, sammansättning av grupper, lokalerna samt om olika 

sidouppdrag som inte bedöms falla inom ramen för huvuduppdraget. Professionen har i tidi-

gare utvärderingar fört ett resonemang om svårarbetade kontra mer lättarbetade lokaler, där 

vissa lokaler anses gynna och stödja pedagogerna i uppdraget bättre än andra. Detta står inte 

att läsa lika tydligt i årets utvärderingar. Det kan tänkas bero på att pedagogistorna handlett 

och kompetensutvecklingsinsatser bland annat varit inriktade på just lärmiljöers utformning. 

För förskolechefen handlar utmaningen ofta om att förebygga och främja vissa återkommande 

problem och att istället rikta vårdnadshavarens och personalens uppmärksamhet mot försko-

lans kvalitativa processer. De förskolechefer som finns med i olika bygg- och renoveringspro-

jekt uppger att dessa processer är viktiga och bra men att de också tar mycket tid. Det handlar 

om att prioritera klokt och att försöka prioritera rätt.  

 

Fungerande verktyg, metoder och arbetssätt 

Det anses viktigt med forum och tid för pedagogiska samtal. I dialogerna är förskolecheferna 

tydliga med att poängtera att det ligger på dem att få till en organisation för det kollegiala lä-

randet. Mötesstrukturen är viktig och alla forum behöver ha tydliga syften och ett tydligt in-

nehåll. Flera enheter har tagit fram verktyg och stöd för tanken i samband med kvalitetsarbetet 

med hjälp av pedagogistorna, reflektionsprotokoll. Dokumenten skapar en tydlighet och 

många börjar få bra kraft med hjälp av det systematiska kvalitetsarbetet. Det blir dock lätt att 

både chefer och pedagoger hamnar i en diskussion om tiden. Om verksamheten inte får syn på 

det de behöver, så är det inte alltid tiden för det pedagogiska samtalet som behöver justeras, 

utan verktygen, metoderna och arbetssätten. Att det finns fungerande verktyg, metoder och 

arbetssätt för att upptäcka och granska undervisningen anses därför viktigt och där cheferna 

framhåller pedagogistorna och specialpedagogerna som en viktig del i detta arbete. 

 

IT 

Fler digitala enheter/verktyg har gett förskolan bättre möjligheter att arbeta utifrån ett under-

sökande förhållningssätt berättar många av pedagogerna. Digitaliseringen uppges ha blivit 

enklare, mer konkret och praktiskt användbar i verksamheten. När de digitala enheterna och 

kunskapen finns beskriver flera enheter att de nu gått från appar och spel till att IKT blivit ett 

pedagogiskt arbetsredskap i undervisningen. Vad det gäller handhavandet har förskolans per-

sonal dock olika förkunskaper och digital vana. Flera enheter har därför satsat extra på kom-

petensutveckling inom området. Det bedöms behövas fler insatser för att IKT ska kunna an-

vändas likvärdigt och bli en naturlig del i undervisningen på alla våra avdelningar. 
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Kompetensutveckling. 

Kompetensutvecklingen har under läsåret fått stor betydelse för kvalitetsarbetet och samsynen 

på enheterna. Det uppges finnas en röd tråd i de olika insatserna. Kompetenspåfyllningen har 

bidragit till att arbetslag och chefer nu tittar ännu mer på sina rutiner, miljöer samt på försko-

lans gemensamma processer och förhållningssätt, berättar flera av enheterna. Gemensamma 

kompenshöjande insatser uppges också ge pedagogerna en gemensam grund att relatera till, 

vilket några enheter uppger ha bidragit till att tydliggöra uppdraget, underlätta de pedagogiska 

diskussionerna inom och mellan enheterna och därmed också öka likvärdigheten. 

 

En gemensam dag för alla pedagoger i förskolan genomfördes i januari. Dagens innehåll 

byggde på pedagogernas och utbildningens behov av kompetensutveckling och den nya läro-

planens intentioner. Upplägget var dels workshops med inriktning mot digitala verktyg och 

verktyg för att undersöka, utforska, fördjupa och lära kopplat till hundraspråkligheten. Alla 

pedagoger fick lyssna till en föreläsning av Maria Pellebäck, föreläsningens tema var Hållbar 

framtid. Utvärderingen visar att det har inspirerat många hur man kan använda sig av natur-

material kopplat till skapande och digitala verktyg. Resultat ses av detta i utbildningen och 

undervisning genom att flera förskolor skapar mötesplatser och några förskolor har valt pro-

jekt kopplat till ekologisk känslighet. Man använder sig av naturen och samhället i utbild-

ningen, omvärlden blir på så sätt en del av förskolans utbildning.  

 

Pedagogerna återkopplar ofta till dagen som en viktig del i deras kompetensutveckling och 

vidare utveckling i sin undervisning.  

 

3.2 Det kompensatoriska uppdraget 

Både enheter med stort socioekonomiskt tillägg och enheter med mindre socioekonomiskt 

tillägg vidtar åtgärder av kompensatorisk karaktär. Exakt vilka insatser som är kopplade till 

tilläggsbeloppet är inte alltid synliggjort. Exempel på hur resurserna används i kompensato-

riskt syfte kan vara olika former av personalförstärkningar, materialanskaffning eller kompe-

tenshöjande insatser. Personalförstärkningar kan dels handla om att justera ner gruppstorlekar 

eller att ha flera pedagoger i samma grupp. Här poängteras att det inte per automatik blir 

högre kvalitet av fler pedagoger i en och samma grupp. Att hålla ner antalet barn i grupperna 

lyfts ofta fram som en bättre kompensatorisk insats av förskolans personal än att i de yngre 

barnens grupper ha för många pedagoger i samma grupp. Alla enheter använder specialpeda-

gogerna för att bättre kunna nyttja den specialpedagogiska kompetensen i det förebyggande 

och främjande arbetet på enheten. Det kan också röra sig om att anställa personal med sär-

skilda språkkunskaper eller för särskilda pedagogiska uppdrag på enheten, ta beslut om utö-

kad tid i förskola och att använda sig av tolkar i de möten där vårdnadshavare och förskola 

möts. Förskolecheferna är tydliga med att förmedla att barnen på några enheter redan från 

början står bättre rustade för framtiden än andra, men att verksamheten ändå alltid måste 

uppmärksamma individuella behov och kompensera utifrån de behov som finns på respektive 

enhet.  

 

Språket och läslyftet 

De kompensatoriska insatserna handlar mycket om att stödja barns språkutveckling och om 

att möta de barn som bedömts vara i behov av särskilda stödinsatser. Språket uppges vara 

nyckeln till allt lärande, även för att kunna delta i leken och för att hitta rätt nycklar i det soci-

ala samspelet. Därför blir språkutvecklande insatser högt prioriterade i förskolans arbete. 

Tecken och bilder som stöd för kommunikationen används nästan överallt. I de mer socioeko-

nomiskt utsatta områdena handlade dialogen ofta om barn med utlandsfödda familjer och barn 
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med annat modersmål än svenska. Även här uppges språket vara det mest grundläggande. Ett 

generellt gott språkarbete gynnar även de flerspråkiga barnens språkutveckling menar enhet-

erna. Under läsåret har 40 förskollärare deltagit i läslyftet för förskolan. Alla förskolor är re-

presenterade med två eller fler representanter.  Modulen som de arbetet med är: läsa och be-

rätta. Modulen syftar till att inspirera till arbete med förskolebarns språkutveckling. Genom 

högläsning, berättande och strukturerade samtal om texter skapas förutsättningar för alla barn 

att utifrån sin erfarenhetsvärld ta viktiga steg i sin utveckling till läsare. Alla enheter uppger 

att detta har varit en mycket bra kompetensutvecklingsinsats då hela arbetslaget varit involve-

rad i arbetet. Det finns utvecklingsområden i organisationen kring läslyftet som ses över till 

nästa läsår då förskolan ska delta igen, med ytterligare ca 40 pedagoger. 

 

Balansen mellan kompetensutveckling och de vuxnas tid i barngrupp 

Reflektionstiden uppges vara en viktig förutsättning i det kompensatoriska uppdraget. Upp-

draget kräver kontinuerlig kompetenspåfyllning och mycket reflektion tillsammans med kol-

legor. När förskolorna lokaliserat ett stödbehov handlar insatsen oftast om behovet av en 

trygg, närvarande och stabil personalgrupp. Balansen mellan kompetensutveckling och tid i 

barngrupp är därför ett dilemma som många avdelningar och enheter brottas med. De flesta 

upplever ändå att de har hittat ett fungerande arbetssätt.  

 
3.3 Pedagogiska miljöer – både ute och inne 

Förskolorna i Götene kommun pratar mycket om tillgängliga pedagogiska lärmiljöer. När 

förskolan pratar om barns pedagogiska lärmiljöer inkluderas både den sociala-, pedagogiska-, 

och den fysiska miljön runt barnet. Förändringen av lärmiljöerna har tagit fart med hjälp av 

förskolechefernas olika prioriteringar och satsningar. Det är nu stora förändringar på gång 

även i undervisningsmiljön utomhus uppger flera av enheterna. Cheferna har blivit tydligare i 

sina beställningar av lek- och lärmaterial till utemiljöerna.  

 

Det händer överlag mycket nytt och miljön har nu blivit en tydligare del av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Pedagogerna pratar mycket om vad barnen ska få möta och göra och hur ar-

betslagen ska göra lärmiljön mer tillgänglig och lockande för alla barn som deltar. Pedagoger 

beskriver lärmiljön som något som personalen skapat utifrån barnens intresse, där förskolan 

vill att barnen ska hitta lust och nyfiket utforska och upptäcka. Miljöerna skapas även till-

sammans med barnen. Med hjälp av miljön ska barnet få förutsättningar att utveckla alla sina 

förmågor, berättar pedagogen, och om det inte sker ett förändrat lärande är personalen där och 

skruvar och förändrar i miljöerna. 

 

3.4 Kemikaliesmart förskola 

Förskolan har under året arbetet med handlingsplanen gällande kemikaliesmart förskola. I 

Götene arbetas med begreppet kemikaliesmart istället för giftfri då det i mångt och mycket 

handlar om att göra smarta kemikaliefria val. En helt giftfri förskola kommer vi att aldrig 

kunna nå då det används kemikalier och dylikt. Det är ett förhållningssätt som pedagogerna 

skall inta och ha med sig i sitt vardagliga arbete med barnen på förskolan. Det innebär i kort-

het att alla skall göra kemikaliesmarta val när det köps in material och att det rensas ut det 

gamla som är tillverkat av gammal plast eller ev. kan utsöndra gifter av annat slag, exempel-

vis flamskyddsmedel som finns i elektronik. Det har också startats ett kemikaliesmart nätverk. 

Där är representanter med från kommunens alla förskolor och två förskolechefer. Nätverket 

håller sig uppdaterad på aktuell forskning i ämnet, delar erfarenheter från vardagen och svå-

righeter som kan uppstå. De uppdaterar även handlingsplanen. De hjälper pedagogerna på 

förskolorna att driva arbetet framåt så att detta hela tiden hålls aktuellt. Alla arbetslag har sva-

rat på en enkät utifrån handlingsplanen gällande vart de står i arbetet och hur aktivt de arbetar 
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med ämnet. Det har rensats bland plastleksaker och saker som barnen leker med, tillverkade 

innan 2007. Lekelektronik förekommer inte på någon förskola. Det som förskolorna ska fort-

sätta att arbeta mer med är att tvätta nyinköpta saker för att minska rester från olika kemika-

liebehandlingar, börja värma all mat på porslin samt uppdatera sig med nyheter och forskning 

i ämnet. 

 
3.5 Kompetensförsörjning 

Rekryteringsfrågan är en utmaning och det är många faktorer som uppges vara viktiga för att 

både kunna behålla och rekrytera kompetent och behörig personal till förskolan. Faktorerna 

skiljer sig dock lite åt om det handlar om att behålla eller rekrytera förmedlar enheterna. 

 

Rekrytera 

Det finns lediga tjänster och ibland få behörigt sökande till de utlysta tjänsterna. Då det finns 

gott om arbetstillfällen märks en skillnad på sökande nu och för några år sedan. De sökande 

vill veta vad respektive förskolechef har att erbjuda och de väljer sedan den chef eller enhet 

som motsvarar deras förväntningar bäst. Man pratar om lön och rykte, men också förmåner 

som friskvård, arbetskläder och mentorskap. Kompetensutveckling och strukturerna för den 

pedagogiska utvecklingstiden är viktiga frågor för den som står inför ett val. Samt att de får 

möta stolta pedagoger/kollegor och chefer med god kompetens, som kan prata gott om sin 

arbetsgivare och sin verksamhet. Personalen blir ett varumärke. Ofta frågar de sökande om 

antalet förskollärare på avdelningen eller förskolan. Hur de pedagogiska lärmiljöerna ser ut 

får också betydelse vid rekrytering. Digitaliseringen lockar och de sökande vill se en förskola 

i framkant. 

 

Behålla 

För att få behålla personal är lönen också viktig. En låg lön uppges också ge lägre status och 

lockar därför inte heller outbildade till en högre utbildning och mer ansvar, menar några av 

enheterna. Men för att behålla personal handlar det också mycket om utveckling, trivsel, ar-

betsglädje och arbetsmiljöfrågor. Att få bra förutsättningar för att utvecklas och kunna genom-

föra sitt jobb samt att hitta en bra balans mellan arbete och fritid är viktigt, då några uppger att 

de känner sig slitna i yrket. Det krävs en organisation som är med och bevakar detta. Precis 

som vid rekryteringar har kollegor och chef en viktig roll för trivsel och engagemang. ”Vi är 

varandras arbetsmiljö”. Atmosfären på arbetsplatsen spelar roll och personalens engagemang 

smittar. Man pratar om vikten av kollegiala samtal, där alla finns med och bidrar i de pedago-

giska diskussionerna, en tydlig organisation, tydliga strukturer, samsyn och en tydlig roll och 

ansvarsfördelning. Personalen nämner också vikten av delaktighet, sammanhang och infly-

tande samt en tydlig och gemensam färdriktning. Alla har ett stort ansvar, men störst ansvar 

har chefen. Chefen blir också ett varumärke för enheten och kommunen. Hen ska vara lyhörd, 

nåbar och ha god insyn i verksamhetens olika arbetsprocesser och pedagogiska utmaningar 

och behöver också ligga i framkant. Det uppges vara viktigt med förtroenden, bekräftelse och 

en tydlig ledning. Många av dessa faktorer blir viktiga även för förskolechefen, då i förhål-

lande till sin chef och huvudmannen. 

 

3.6 Trygg miljö, fri från kränkningar 

Trots att de anmälda kränkningarna från förskolan har börjat komma in till huvudmannen är 

de fortfarande väldigt få. Från förskolan har endast enstaka anmälningar rapporterats under 

hela perioden då rutinen funnits. Att de nu är fler uppges inte bero på att kränkningarna har 

ökat, utan snarare på att frågan och rutinen har aktualiserats. Några av förskolecheferna menar 

att flera av de anmälningar som alltid har upptäckts, utretts och åtgärdats nu också syns i sta-

tistiken. Förskola och skola ska alltid arbeta för en trygg och bra miljö. 
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Orsaker till få anmälningar 

Det förebyggande och främjande arbetet uppges vara den i särklass största orsaken till de få 

anmälda anmälningarna från skolformen. Förskolan uppges vara bra på att undanröja hinder 

och att fokusera på att hitta möjligheter. Förskolan arbetar mycket med att hitta anpassningar 

och alternativ för barn som av någon anledning annars skulle känna sig kränkta, diskrimine-

rade eller utanför. Förskolan arbetar mycket för att motverka att barn ska få en stämpel på 

grund av sitt beteende. Visuella stöd används och handledning av specialpedagoger uppges ha 

gett personalen bra verktyg för att möta de barn som behöver ett stöd i form av en mer tydlig-

görande pedagogik. Personalen vet oftast var de kritiska momenten i verksamheten är och 

finns då där och stärker upp och har en handlingsberedskap. Några berättar hur de arbetar för 

att göra bra övergångar från aktivitet till en annan, vara nära och agerar ett språkligt stöd i 

leken. Bra strukturer är ett exempel på främjande insatser. Samt att dela barnen i mindre 

grupper under dagen, vara mer närvarande och skapa bättre möjligheter för positiva och kvali-

tativa möten mellan barn och vuxna.  

 

I förskolan finns goda förutsättningarna till tidiga upptäckter - I förskolan finns närvarande 

vuxna som är med i barnens lek och i förskolans samtliga rutiner berättar pedagogerna. 

Många barn i de lägre åldrarna upplevs också öppna och tillitsfulla och kommer oftast med 

sina känslor direkt till någon vuxen. I förskolan finns en nära samverkan med vårdnadshavare 

genom daglig kontakt. Det som barnen inte berättar för pedagogen på dagen kan istället 

komma upp tillsammans med föräldern på kvällen berättar några av förskollärarna. Tillsam-

mans med vårdnadshavarna kan förskolan därför göra tidiga upptäckter och motverka att de 

kränkande situationerna uppstår på förskolan. 

 

Förtroendefulla relationer och ett nära samarbete med vårdnadshavarna. Att personalen ar-

betar för att skapa förtroendefulla relationer och deltar i barnens vardag, uppges vara en viktig 

del av det främjande och förebyggande arbetet. Liksom ett värdegrundsarbete som bygger på 

kartläggningar och som genomsyrar hela verksamheten. Pedagogerna observerar barn i lek 

och bearbetar sedan materialet i reflektionen. Det gör att pedagogerna blir tvungna att ta in 

flera perspektiv, byta perspektiv.  

 

Mycket utreds och åtgärdas direkt i förskolegruppen. Det upplevs som en del av uppdraget att 

utreda och åtgärda konflikter på plats i barngruppen. Därför når inte alltid informationen om 

signalen och utredningen förskolechef och därför inte heller nämnd. Det kan också vara svårt 

att uppfatta när ett litet barn känner sig kränkt i förskolan. Gränsdragningen mellan vad som 

är en konfliktträningssituation, ”sånt som bara händer” eller faktiskt ska bedömas som en 

händelse som ska anmälas till förskolechef och nämnd kan vara svår att dra i arbetet med 

yngre barn.  

 

3.7 Barns delaktighet och inflytande 

Under våren har en enkät gått ut till alla vårdnadshavare gällande vårdnadshavarnas upplevel-

ser av barnens delaktighet och inflytande i utbildningen. 54% procents svarsfrekvens gör re-

sultatet svårt att dra stora slutsatser av men det ger en fingervisning.  

 
 Stämmer helt 

och hållet 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

ganska dåligt 

Stämmer inte 

alls 

Vet ej 

Jag upplever att 

barnen får vara 

med och be-

86 flickor 

82 pojkar 

1 hen 

41 flickor 

59 pojkar 

1 hen 

6 flickor 

1 pojkar 

0 flickor 

0 pojkar 

24 flickor 

27 pojkar 
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stämma hur det 

skall vara på för-

skolan 

Jag upplever att 

barnen blir ”sedda 

och hörda” av 

förskolepersonalen 

107 flickor 

122 pojkar 

2 hen 

42 flickor 

30 pojkar 

3 flicka 

2 pojkar 

0 flickor 

2 pojkar 

1 flickor 

4 pojk 

Jag upplever att 

barnen får ge ut-

tryck för sig själv 

på förskolan (t.ex. 

förmedla åsikter, 

tankar, intressen) 

111 flickor 

117 pojkar 

1 hen 

28 flickor 

35 pojkar 

1 hen  

2 flickor 

2pojkar 

0 flickor 

1 pojkar 

8 flickor 

6 pojkar 

 

Generellt upplever de vårdnadshavare som svarat att deras barn får vara med och bestämma, 

att barnen blir ”sedda och hörda” samt att deras barn får ge uttryck för sig själva. På de för-

skolor där vårdnadshavarna svarat stämmer ganska dåligt/stämmer inte alls har diskussioner 

förts kring orsaker i arbetslagen. Det är många vårdnadshavare som svarar att de inte vet om 

barnen får vara med och bestämma och detta har skapat många tankar hos pedagogerna: är 

detta på grund av för lite information, information på fel sätt, vilka kanaler för information 

använder vi och så vidare. Även kring detta har diskussioner förts i arbetslagen och olika för-

ändringar kommer ske på de olika förskolorna. 

4 Uppföljning grundskola  
Götene kommun följer upp och analyserar elevernas kunskapsutveckling i förhållande till en 

rad olika aspekter t ex meritvärde, gymnasiebehörighet, skillnader mellan olika enheter och 

olika grupper och skillnader i måluppfyllelse mellan ämnen. På huvudmannanivå sker upp-

följningen huvudsakligen, men inte enbart, i de årskurser där det finns nationella riktlinjer för 

bedömningen av kunskapsnivån och där det finns nationella prov, d v s i årskurs 3, 6 och 9. 

Resultat kopplat till värdegrundsarbete följs upp och diskuteras med respektive enhet. Resul-

taten ställs i de fall det är möjligt i relation till rikets resultat och en analys av i vilken ut-

sträckning betygssättningen förefaller rimlig görs också utifrån hur betygen relaterar till resul-

taten på nationella prov. De tidsserier som presenteras nedan spänner över perioden 2015 

fram till i år. Uppföljningen av resultaten är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete 

och analyser på huvudmannanivå kompletteras med enheters egna analyser, beskrivningar och 

förklaringar till enhetens egna analyser och reflektioner kring måluppfyllelsen används bland 

annat SKA-samtalen (Systematiskt kvalitets-samtal) där rektor med sin ledningsgrupp, skol-

chef och kommunutvecklare diskuterar enhetens resultat utifrån enhetens resultat. Analys på 

huvudmannanivå, t ex av hur måluppfyllelsen skiljer mellan enheter, kommuniceras och dis-

kuteras bl.a. i samband med RF-möten (RF= rektorer och förskolechefer) eller träffar i förste-

lärarnätverket.  

 

Nedan redogörs först för huvudmannens uppföljning av resultat. Därefter redovisas de ana-

lyser som gjorts kring skillnader mellan flickor och pojkars kunskapsresultat samt centrala 

slutsatser kring låg respektive hög måluppfyllelse. Avslutningsvis redogörs för resultat som 

kan knytas till skolans värdegrundsarbete. 
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4.1 Måluppfyllelse grundskola 
 

Bedömd måluppfyllelse åk 1-5 i % 
 

Figur 4.1 Meritvärde årskurs 9. Statistik – Skolverket 

  
Antal 

elever 
Svenska 

Antal 
Matematik 

Antal 
Engelska 

Antal Svenska som 

andraspråk elever elever elever 

Årskurs                 

Åk 1 149 17,4 61,7 20,8 149 9,4 74,4 16,1 149 2,0 73,8 24,2     

Åk 2 149 14,0 57,0 22,1 154 11,7 66,2 22,1 164 3,0 86,0 11,0 15,0 67,0 33,0  

Åk 3 153 6,0 61,0 33,0 159 7,5 57,9 34,6 159 2,5 74,2 23,3 5,0 40,0 60,0  

Åk 4 139 16,5 46,8 36,7 155 14,8 57,4 27,7 154 16,2 46,1 37,7 16,0 68,8 31,2  

Åk 5 161 16,8 54,7 28,6 177 15,8 49,2 35,0 176 15,3 44,3 40,3 15,0 80,0 13,3 6,7 
Rött: otillräckliga kunskaper, gult: godtagbara kunskapskraven grönt: når mer än godtagbara kunskaper 

 

Svenska: totalt har 751 elever bedömts, utav dessa når i snitt ca 84 % godtagbara eller mer än 

godtagbara kunskaper i svenska resterande når inte godtagbara kunskaper. Det är relativt stor 

skillnad mellan skolorna. I skolor med hög socioekonomisk påverkan är resultaten lägre, färre 

når godtagbara kunskaper. Några av orsakerna är elevernas tidigare brist på skolgång eller 

språkkunskaper i svenska. Resultaten är ojämna i åk 1-5 vilket gör det svårt att se något möns-

ter.  

Matematik: totalt har 794 elever bedömts, utav dessa når ca 88 % godtagbara eller mer än 

godtagbara kunskaper i svenska. I åk 3 ser resultatet bra ut. Där når 92,5 % av eleverna god-

tagbara eller mer än godtagbara kunskaper. Även i dessa resultat är det svårt att se något 

mönster, förutom att i åk 3 uppges fler elever nå godtagbara eller mer än godtagbara kunskap-

er.  

Engelska: totalt har 802 elever bedömts, utav dessa når i snitt ca 92 % godtagbara eller mer 

än godtagbara kunskaper i svenska. I ämnet engelska kan man se en markant skillnad i elev-

antalet som inte når godtagbara kunskaper i åk 4 och 5, mellanstadiet.  

Svenska som andraspråk: totalt har 51 elever bedömts, utav dessa når ca 28 % godtagbara 

eller mer än godtagbara kunskaper. Det är en låg siffra och den kan tänkas bero på att elever-

na vistas kort tid i Sverige och i många fall har eleven ingen eller oregelbunden skolgång i 

hemlandet. 
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Åk 9, betyg 
Figur 4.2 Meritvärde årskurs 9. Statistik – Skolverket 

 
 

Meritvärdet för Götenes 7-9skola är lägre än för landets kommunala skolor 2019 och har även 

varit så tidigare år även om avståndet minskat de senaste två åren. En analys av årets kun-

skapsresultat visar att andelen elever som når de högsta betygen är låg, vilket medför att me-

ritvärdet för vår kommun inte blir så högt i jämförelse med riket. Huvudmannens slutsats är 

att skolorna i större utsträckning kan utmana även de högpresterande eleverna – såväl i de 

lägre som de i de högre årskurserna.  
 

Figur 4.3 Behörighet till gymnasiets yrkesprogram 

 
(Statistik: Skolverket) 

 

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram har en ojämn kurva 

under perioden 2015-2019. Trenden i Götene är olik riket. Götene tar rejäla kliv upp eller ner 

i behörigheten. Riket ligger mer jämt i sin kurva. Gymnasiebehörigheten har genomgående 

varit ett par procentenheter högre eller lägre i Götenes skolor än i riket som helhet. 2019 sjönk 
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behörigheten till gymnasiet i Götene i jämförelse med 2018, med 5,2 %. Andelen behöriga 

skiljer mellan olika grupper av elever. Flickors behörighet har under perioden i snitt varit 

högre än pojkarnas. 2019 skiljde det 9,5 procentenheter till flickornas fördel. 2018 var skill-

naden 3,3 procentenheter till flickornas fördel. Detta är en viktig aspekt för skolorna att analy-

sera – hur kommer det sig att flickorna och pojkarnas betyg skiljer sig mycket åt? Hur ser 

undervisningen ut? 
 

Figur 4.4 Meritvärdesutveckling för flickor och pojkar 

 
 

Under perioden 2015 till 2019 har vi sett en ojämn kunskapsutveckling för flickorna och poj-

kar i kommunen. Både kommunens pojkar och rikets totala kunskapsutveckling hade en dipp 

2017. Flickorna i Götene kommun gick emot resultatet och ökade 2017. Det ledde i sin tur till 

större skillnader i kunskapsresultat mellan könen, åtminstone i årskurs 9. Det genomsnittliga 

meritvärdet för flickor är idag 23,3 poäng högre än för pojkar. Mellan dessa grupper har klyf-

tan minskat med 8,7 poäng i jämförelse med 2018. År 2015 vara skillnaden 52 poäng. De sen-

aste åren har lärarkollegiet fört diskussioner och analyserat skillnaderna i flickor och pojkars 

resultat och därmed också hur undervisningen utformas. I rapporten Se, förstå och förändra – 

att motverka könsskillnader i skolresultat (SKL, 2019) står att läsa att när könsuppdelad sta-

tistik efterfrågas blir jämställdhet en del i det ordinarie arbetet för läraren. Detta medför både 

ett medvetet och ett omedvetet fokus på flickors och pojkars resultat. 
 

Figur 4.5 Betyg åk 9, 2019 

 
* Skolverkets statistik 



 

 25 

I alla ämnen, förutom i idrott och hälsa, har flickor högre betygspoäng än pojkarna även detta 

läsår. I idrott och hälsa har pojkarna 2,2 betygspoäng (bp) högre än flickorna. I övrigt skiljer 

det mest i ämnet bild med 2,7 bp. Det var i stort sett samma som förra läsåret, 2018 var skill-

naden 2,6 bp. Minst skiljer det i moderna språk med 0,6 bp. Totalt var det 79% som uppnådde 

kunskapskraven i alla ämnen, 83,1 var behöriga till yrkesprogrammen. Skillnaden mellan poj-

kar och flickor var markanta.  

 

Betygsstatistik för samtliga ämnen över tid, åk 9 

I tabellen nedan visas andelen elever som får betyg i respektive ämne över tid.(Andel (%) 

med A-E) 
 

Figur 4.6  
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Bild 99,2 97,9 93,4 99,2 94,8 96,6 97,2 96,2 98,1 96,7 97,2 97,9 96,5 

Bi 92,1 93,8 73,7 88,4 89,6 90,7 94,5 89,7 95,0 96,1 94,4 95,9 97,0 

Eng 92,2 93,1 77,1 89,6 90,5 94,1 95,9 90,4 91,3 96,1 95,5 96,9 96,0 

Fy 91,9 93,7 76,3 89,1 88,1 87,3 89,7 90,4 90,6 95,0 92,1 92,8 97,0 

Ge 90,4 93,1 85,6 90,9 90,5 92,4 95,9 94,2 94,4 95,6 94,9 99,0 95,5 

Hkk 99,2 92,4 80,8 94,7 93,4 93,3 95,9 92,9 93,8 96,1 93,2 99,0 97,0 

Hi 92,1 94,5 91,2 90,2 88,3 88,1 93,8 92,3 91,9 96,1 89,8 96,9 96,0 

Id 97,6 94,9 90,1 93,9 89,2 95,0 95,9 93,6 93,8 95,0 95,5 95,4 93,6 

Ke 92,7 92,3 75,0 89,1 89,6 88,1 91,0 89,7 91,3 92,8 92,1 95,9 95,0 

Ma 86,8 92,4 82,4 87,4 87,0 90,7 91,7 88,5 90,6 96,7 95,5 95,4 96,5 
Mo spr 97,7 98,1 98,9 96,0 97,0 95,1 93,4 95,5 99,0 99,1 95,2 100,0 96,8 

Mu 100,0 100,0 100,0 99,2 97,0 99,2 98,6 96,8 95,6 96,7 98,9 95,9 95,5 

Re 89,8 93,8 93,4 90,9 88,4 91,5 93,1 93,6 96,9 97,2 93,8 97,4 96,0 

Sh 92,0 94,5 92,6 89,5 91,4 92,4 97,9 92,9 96,3 96,7 92,7 99,0 97,0 

Slöjd 99,2 98,6 98,7 99,3 94,9 97,5 98,6 96,2 97,5 98,9 94,4 99,5 98,0 

Sv 99,2 95,6 96,0 96,0 92,9 94,7 96,4 93,9 96,7 97,2 97,7 99,5 97,5 

Sva .. .. .. .. .. .. .. .. 70,0 .. .. .. .. 

Tk 93,6 95,1 80,9 93,9 89,1 93,2 94,5 94,9 94,4 97,2 93,2 97,9 98 

 

Betygsstatistiken visar att det generellt sett är en något lägre andel elever som får godkänt 

betyg (A-E) i respektive ämne i år jämfört med föregående läsår men högre eller i samma nivå 

än åren dessförinnan. Undantagen är bild, hem- och konsumentskap, idrott och hälsa, slöjd 

och svenska där resultaten är något bättre. När det gäller svenska kan en bidragande orsak till 

de förbättrade resultaten vara de senaste årens satsningar på språk-och kunskapsutvecklande 

arbetssätt samt specialpedagogik för lärande. 

 

När det gäller idrott och hälsa ses en ökning av resultatet och det positivt. Det är den högsta 

andelen under hela mätperioden. Även här antas förändringen bero på de kompetensutveckl-

ingsinsatser som har genomförts de senaste åren, språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt 

samt specialpedagogik för lärande.  

 

Störst andel elever når kunskapskraven i musik, 100 % av eleverna har betyget A-E. Lägst 

andel är det i matematik där det är 86,8 % av eleverna. Undervisningen i matematik bör fort-

sätta att utvecklas så att den utgår från elevernas förutsättningar och behov liksom knyter an 

till elevernas förkunskaper.  
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Behörighet till gymnasieskolan 

Behörighetskraven till gymnasieskolan varierar beroende på vilket program eleven söker. 

Gemensamt för alla gymnasieprogram är att det krävs minst betyget E i svenska, matematik 

och engelska. För yrkesförberedande program krävs att eleven har minst betyget E i ytterli-

gare fem valfria ämnen medan kraven för övriga program är att eleven har minst betyget E i 

ytterligare åtta ämnen. Vilka ämnen eleven ska ha minst E i beror på vilket program eleven 

söker. 

 
Figur 4.7  

Andelen (%) elever 
som är behöriga till ett 
yrkesförberedande 
program 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

 
83,1%* 

86,3%** 

 
88,3%* 

92,0%** 

 
 70,8%* 
 84,9 %** 

 

82,1 %* 
 85,0 %** 

83,0 % 86,6 % 91,1 % 

* Samtliga elever, **Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund, Källa:Skolverket 

 
 

Figur 4.8 

 
* Skolverkets statistik 

 

Andelen(%) elever med provbetyg A-E på nationella prov i årskurs 9 med jämförelse över tid: 
 

Figur 4.9  

Ämne 2019 2018 2017 2016 Riket 2019 

Svenska 94,6 95,5 92,1 ~100 97,0 

Svenska som 

andraspråk 

.. .. ..   

Matematik 78,9 - 75,7 90,6 83,0 

Engelska 94,8 93,5 92,7 ~100 96,0 

NO: Fy    76  

NO: Ke   86,3   
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NO: Bi 86,6 88,3   93,0 

SO: Hi 78,7    89,0 

SO: Re   86,5   

SO: Sh  93,8    

SO: Ge    81,3  

 

Resultaten på de nationella proven i åk 9 har en svängande kurva över tid. Det är svårt att 

jämföra olika årskursers resultat över tid då varje årskurs har sina unika förutsättningar. Men 

om jämförelse ändå görs ses en minskning av andelen A-E i svenska, en ökning i matematik 

och engelska. I NO och SO är det svårt att dra generella slutsatser då proven mäter olika om-

råden för varje prov.  

 

Hur kommer det sig att det skiljer så mycket i pojkars resultat i jämförelse med flickornas? 

Huvudmannen har undersökt vad som kan tänkas ligga bakom att flickor presterar bättre i 

skolan än vad pojkar gör. I engelska är skillnaderna förhållandevis små förutom på delprovet 

C, Skriva. Nationella provet i svenska visar att skillnaderna är större på flertalet delprov. En 

analys av nationella provresultaten visar att det framför allt är i svenska som skillnaderna i 

prestation mellan könen är stora. På delprovsnivå sticker de delar som mäter skriftlig förmåga 

samt läsförmågan ut som de delar där skillnaderna är allra störst. En slutsats som huvudman-

nen dragit är att gruppen pojkar har större svårigheter att uttrycka sina kunskaper skriftligt och 

även att kunskaperna i svenska språket generellt sett är lägre för gruppen pojkar jämfört med 

för gruppen flickor. 

 

Huvudmannen har även i år frågat sig om det finns anledning att misstänka att flickors och 

pojkars något olika kunskapsprofil på nationella proven får konsekvenser även på betygen i 

andra ämnen. Det visar sig då att skillnaderna i betygspoäng i olika ämnen tycks vara större i 

de ämnen lärare uppgett vara textintensiva ämnen. I dialog med lärare framkommer att lärarna 

upplever att det finns ett samband mellan skillnad i betygspoäng mellan könen och hur myck-

et man skriver i ämnet. Kunskapskraven i Lgr 11 är utformade så att elevernas ”kunnande” 

skall visas genom olika typer av handlingar. En stor del av dessa handlingar är så kallade 

språkhandlingar och med andra ord är språket mycket viktigt för att kunna visa upp sina kun-

skaper. Den slutsats som dragits på huvudmannanivå är att kunskaper kopplade till svenska 

både avseende läsförmåga och skrivförmåga är mycket centrala för att lyckas nå kunskaps-

kraven i flertalet av skolans ämnen.  
 

Figur 4.10 Genomsnittligt betygspoäng åk 6 år 2019 (17 ämnen, inkl. elever med 0 poäng och SVA) 
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Vårterminen 2019 var skillnaden mellan den enhet som hade lägst och den enhet som hade 

högst genomsnittligt betygspoäng 53,8 bp. 2018 var skillnaden 66 poäng. I jämförelse var 

skillnaden mindre våren 2019 med 12,2 bp  
 

En enhet uppvisar resultat som är lägre än genomsnittet för kommunen i årskurs 6. Elevernas 

socioekonomiska bakgrund på enheterna skiljer sig åt mellan skolenheter vilket också innebär 

att behovet av olika former av kompensatoriska insatser varierar mellan enheterna.  
 
Figur 4.11 Betyg åk 6, 2019 

 
* Skolverkets statistik 

I alla ämnen förutom i engelska har flickorna högre betygspoäng i samtliga ämnen i jämfö-

relse med pojkarna. Störst skillnad är det i svenska där det skiljer 3,6 betygspoäng. Ungefär 

samma siffra som förra året, 2018: 3,8. Flickorna har 15,3 bp och pojkarna 11,7 bp. Näst 

störst är det i bild där det skiljer 3,0 bp. Flickorna har 15,9 bp och pojkarna 12,9 bp. Sam-

hällskunskap och idrott och hälsa skiljer det minst mellan flickor och pojkar. I samhällskun-

skap skiljer det endast 0,4 bp och i idrott och hälsa 0,5 bp.  
 

Figur 4.12 Nationella prov åk 6, 2019 

 
* Skolverkets statistik 
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För åk 6 skiljer sig resultatet i svenska från tidigare år. Provbetyget visar att ~100% av eleverna får 

provbetyget A-E. Provbetyget på 13,4 visar att eleverna inte når de högsta betygen. Sammanställning-

en från samrättningsdagen visar att betygen E och D är vanligast. Pojkarna har även i åk 6 svårast med 

delprov C, Skriva och därefter läsa, som eleverna i åk 9. Engelska är det ämne som eleverna totalt sett 

har högst provbetygspoäng i. Lägst är delprov B, Läsa och lyssna.  

 
Figur 4.13 Nationella prov åk 3, 2019 

* Skolverkets statistik 

För eleverna i åk 3 ser resultatet på de nationella proven i svenska och matematik bra ut. I 

jämförelse med riket ligger andelen elever som nått kravnivån över riket på samtliga delprov. 

Delprovet med lägst andel elever som nått kravnivån i matematik är skriftliga räknemetoder, 

subtraktion med 90,4%. Det vill säga att 146 elever av 161 har nått kravnivån. I svenska är 

delprovet med lägst andel elever som nått kravnivån stavning och interpunktion med 94,8%. 

Det vill säga att 152 av 161 elever har nått kravnivån.   

 

Resultat över tid för elever i åk 9 födda 2003 – resultaten från nationella prov i åk 3, 6 

och 9 samt betyg i åk 6 och 9. 
 

 

 

 

NP Åk 3 

2013 

NP Åk 6 

2016 

NP Åk 9 

2019 

Ämne 

 

Andel (%) elever som nått kravnivån 

Ma 95,9 92,8 78,9 

Sv 94,9 ~100 94,6 

Eng - 95,7 94,8 
 

Resultatet för eleverna födda 2003 visar en ojämn, nedåtgående kurva. Det är ett anmärkningsvärt lågt 

resultat i matematik. I Svenska ser det lite bättre ut även om ett högre värde var förväntat. Även i 

engelska är resultatet lägre än förväntat.  
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Betyg, andel (%) elever med A-E 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det gäller betygen för elever födda 2003 ser resultatet annorlunda ut än i de nationella 

proven. Andelen elever med betygen A-E har höjts i alla ämnen. Det visar att eleverna sam-

mantaget har kunnat visa på kunskaper som krävts för minst ett E. Undervisningen har funnits 

på alla betygsnivåer även om flertalet elever får betyg inom det lägre betygsspannet.  

 

Sammantaget visar analysen av kunskapsresultaten i kommunens skolor under perioden 2015-

19 avseende skillnader mellan flickor och pojkar och skillnader mellan grupper med hög re-

spektive låg måluppfyllelse att: 

 

– Den samlade kunskapsutvecklingen, mätt som meritvärdet årskurs 9, har varierat under 

mätperioden. Under mätperioden har Götenes poäng aldrig legat över riket som helhet trots att 

Götene de två senaste åren haft de högsta meritvärdena sedan 17 ämnen infördes.   

 

– Gymnasiebehörigheten varierar under perioden men sjönk lite i jämförelse med förra årets 

resultat samt i jämförelse med riket. Behörigheten ligger över 80%. 

 

– Skillnaden i kunskapsresultat mellan flickor och pojkar skiljer under hela mätperioden. 

Flickorna ligger över riket i meritvärde tre av fem år. Pojkarnas meritvärde ligger fortsatt un-

der. Skillnaden mellan könen i svenska tycks gälla för såväl yngre som äldre elever. 

 

– Låga kunskaper kopplade till svenska förefaller få stor inverkan på kunskapsutvecklingen i 

flertalet ämnen. 

 

– Elever med hög respektive låg måluppfyllelse är inte jämnt fördelade mellan kommunens 

enheter. Ett par av kommunens enheter har återkommande lägre resultat än kommunmedel. 

Elever födda 2003 

 2019 
Åk 9 

2016 
Åk 6 

Bild 99,2 89,7 

Bi 92,1 87,8 

Eng 92,2 84,0 

Fy 91,9 87,8 

Ge 90,4 88,4 

Hkk 99,2 86,7 

Hi 92,1 86,5 

Id 97,6 87,2 

Ke 92,7 87,8 

Ma 86,8 85,3 
Mo spr 97,7 - 

Mu 100,0 89,1 

Re 89,8 87,2 

Sh 92,0 89,0 

Slöjd 99,2 89,7 

Sv 99,2 87,3 

Sva .. .. 

Tk 93,6 88,5 
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En enhet har också ett upptagningsområde med en högre andel elever med annat modersmål 

och föräldrar med kortare eller ingen studiebakgrund.  

 

Forskning hävdar att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är gynnsamt för alla ele-

vers lärande och men särskilt gynnsamt för grupper av elever med sämre språkkunskaper, till 

exempel gruppen pojkar eller elever med annat modersmål3. Huvudmannens slutsats är fort-

satt detta år att ett stöd för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt tillsammans med ett 

starkt fokus på läs- och skrivutveckling i de yngre årskurserna är insatser som svarar bra mot 

flera av de utmaningar som framkommer i analysen av kunskapsresultaten. 

 

När enheterna beskriver värdegrundsarbetet framkommer bland annat att olika former av vär-

degrundsarbete är högt prioriterat på ett flertal skolor. I beskrivningen av hur enheterna arbe-

tar framkommer till exempel att flera upplever att ett effektivt värdegrundsarbete förutsätter 

att personalen hinner skapa en samsyn i viktiga frågor och att det i sin tur kräver att olika per-

sonalgrupper träffas. Enheter kan också lyfta en kulturellt och socioekonomiskt skild elev-

grupp som en styrka i ett värdegrundsarbete som fokuserar på tolerans och mångfald. Samma 

sak gäller att ha en mångfald representerad inom personalgruppen då det upplevs öka kom-

pentensen inom flera områden. Olika former av fadderverksamhet tas också upp som bra me-

toder för att öka trivseln och tryggheten på skolan. Att pedagogerna har bra relationer till ele-

verna nämns ofta som en förutsättning för ett effektivt värdegrundsarbete.  

 

4.2 Förutsättningar och processer – nuläget i verksamheten 

I samtal lyfts både hur förutsättningar och processer förmodas inverka på elevernas resultat. 

Här uppmärksammas ett antal av de aspekter som diskuterats. 

 

Digitalisering 

Enheterna befinner sig i olika faser av digitaliseringsprocessen. Några enheter inväntar en 

bättre tillgång till utrustning för att kunna få fart i arbetet med att utveckla undervisningen. 

Andra enheter har god tillgång generellt eller åtminstone i någon årskurs. För enheter med 

god tillgång kan digitaliseringen handla om vilken kompetensutveckling lärarna behöver och 

hur den ska utformas. Några skolor uppger att de börjar hitta strukturer för erfarenhetsutbyte 

kring hur lärarna kan använda datorerna/ipads på ett smart sätt i ämnesundervisningen. Pro-

grammering och digitalt tänkande är också en naturlig del av undervisningen på ett par skolor.  

Det finns också en del problem kopplade till digitaliseringsprocessen. Flera enheter uppger att 

väldigt mycket tid går åt till att lösa praktiska problem vilka behöver hanteras innan de di-

gitalverktygen kan bli en naturlig del av undervisningen. Det kan handla om att få ordning på 

nätuppkopplingar eller att appar och program måste installeras innan det går att använda ut-

rustningen men att det ändå har blivit mycket bättre det senaste läsåret. Att det finns ett miss-

nöje med Delta uppmärksammas i ett par dialoger. Verktyget upplevs ibland vara svåran-

vändbart då det är många moment att göra innan en text kan publiceras. Bedömning av i vil-

ken utsträckning digitaliseringen inverkat på kunskapsresultaten skiljer. En del menar att 

det förmodligen kan ha gynnat lärandet, framför allt pojkars, och IKT har varit till hjälp för 

nyanländas möjligheter att kunna ta del av undervisningen. Andra är mer tveksamma till om 

enhetens måluppfyllelse påverkats av digitaliseringen.  

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Nästan alla enheter nämner att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är en process 

som håller på att växa fram till en naturlig del av undervisningen. Alla enheterna har priorite-

 
3 Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2014) Språkinriktad undervisning 
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rat fortbildning som relaterar till detta, bland annat genom läslyftet och möjligheter till peda-

gogiska träffar kring cirkelmodellen. Ett par enheter menar att detta i sin tur bidragit till att få 

fart på det kollegiala lärandet på skolorna. Kollegiet upplever också att de har fått ett gemen-

samt professionellt språk som gör att de kan prata kring texter i olika ämnen. Ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt är också ett centralt verktyg i arbetet med nyanlända. Svensk-

kunskaper är avgörande för hur eleven klarar sig i de flesta ämnen. De enheter som har yngre 

barn poängterar att läs- och skrivutveckling är grunden för skolarbetet i alla ämnen. Att arbeta 

med begreppsförståelse, bland annat inom ramen för cirkelmoddelen är därför viktigt menar 

några. I flera fall används också fritidshemmen för att förbättra barnens läsutveckling. Det 

finns även en ambition att binda ihop IT med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

 

Tillgängliga lärmiljöer 

Några skolor uppger att de fokuserar mycket på att tillgängliggöra lärmiljöer. Skapande av 

tydliga strukturer och att få till en mer inkluderande elevsyn hos lärare nämns som viktiga 

aspekter. Rektorer har i flera fall gjort en översyn av organisationen för att lärare ska få bättre 

tillgång till elevhälsans specialistkompetens i syfte att få hjälp med anpassningar av undervis-

ningen eller för att utforma åtgärdsprogram. Några enheter poängterar vikten av ett kunskaps-

utbyte mellan skola och fritidshem eftersom de olika verksamheterna ser eleverna i olika situ-

ationer. Det blir då tydligt vilka elever som fungerar i respektive lärmiljö. Det förekommer 

också dialoger där personalen diskuterar gränsen för undervisningens möjligheter att nå alla 

elever.  

 

Värdegrund och trivsel 

Flertalet av enheterna med yngre barn lyfter att de arbetat med att styra upp rastaktiviteter för 

att alla elever ska känna att de har något att göra under rasten. Ett arbete där fritidshemsperso-

nalen många gånger har en viktig roll. Enheterna redogör för att detta bidragit till att antalet 

konflikter minskat och att det också är färre lektioner som behöver ägnas åt att reda ut ”vad 

som hänt på rasten”. Eleverna är överlag positiva till rastaktiviteterna. Ett problem med upp-

styrda rastaktiviteter är att det tar tid från pedagogernas planering. På ett par av enheterna har 

mycket tid ägnats åt att hantera tunga elevärenden. Rektorerna uppger att dessa ärenden tar 

stor del av deras och personalens tid. Alla enheter arbetar med lågaffektivt bemötande som en 

metod. 

 

4.3 Det kompensatoriska uppdraget 

Exempel på hur resurser används i kompensatoriskt syfte kan vara olika former av personal-

förstärkningar, materialanskaffning eller specifika lösningar. 

 

Extra personal 

Några skolor organiserar för en form av ”två-lärarsystem”, i några årskurser – ofta i de lägre. 

Konceptet ger lärarna möjlighet att formera grupper där t ex de elever som behöver extra 

stöttning med grunderna kan få det. När man är mer än en lärare i klassrummet behöver man 

dock avsätta planeringstid för att kunna vara samarbeta. Skolor med stor andel nyanlända kan 

välja att satsa resurser på personal med rätt språkkompetens. Det kan handla om personal till 

studiehandledning men det kan också röra sig om personer med rätt språkkunskaper som hjäl-

per till på raster och i klassrummet. Det framkommer att det socioekonomiska tillägget även 

används till mer generella organisatoriska lösningar som ändå syftar till att öka möjligheterna 

till kompensatoriska insatser. Det kan bl.a. handla om att arbetslagen får olika resurser på 

grund av att elevsammansättningen gör att behoven skiljer för arbetslagen eller så används 

pengarna till att minska klasstorlekarna vilket i sin tur ger lärarna mer tid att hjälpa dem med 
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större behov. Det framförs att större klasser med tillgång till en fri resurslärare är att föredra 

för då kan resursen riktas dit den behövs mest.  

 

Material 

Inköp av datorer och Ipads ses också som en kompensatorisk insats då vissa elever är särskilt 

hjälpta av dessa verktyg. Inläsningstjänst är ett typexempel på en digitaltjänst av kompensato-

risk karaktär.  

 

Andra insatser 

Det socioekonomiska tillägget används på enheterna till att anställa fler personal till grupper 

där det finns elever som behöver stöd. Enheterna poängterar att det inte alltid är en extra per-

sonal som är lösningen. De menar att de oftast försöker kompensera med hjälp av pedagoger-

nas kompetens. Det gäller också att arbeta med lärmiljön, att göra den vanliga lärmiljön till-

gänglig för alla. Kollegiala samtal där pedagogerna pratar om hur de kan hantera olikheter i 

klassrummet, är ett exempel på en sådan kompetensutveckling.  

Elevhälsan gör också insatser som i flera fall riktar sig särskilt mot dem som har behov som 

inte täcks av den ordinarie undervisningen En viktig aspekt av att arbeta kompensatoriskt är 

att ta tag i attityder eller avsaknad av studiemotivation som inte behöver vara kopplat till so-

cioekonomisk bakgrund. För att kunna komma tillrätta med attityder behöver pedagogerna 

bygga relationer. Aktiviteter som syftar till ökad rörelse och hälsa hos eleverna omnämns 

också som kompensatoriska insatser då de är särskilt viktiga för de grupper av barn som rör 

sig i liten utsträckning på fritiden eller behöver springa av sig innan de kan koncentrera sig på 

skolarbetet.  

 
4.4 Trygg miljö, fri från kränkningar 

Samtalen kring enheternas arbete med kränkningsärenden visar dels på att definitionen av vad 

som är en kränkning klarnat och dels på att vilken typ av kränkningar som är vanligast skiljer 

mellan enheter med yngre respektive äldre barn. Gränsen för när en kränkning uppfattas och 

registreras som en kränkning kan skifta mellan enheterna. Är till exempel en knuff i matkön 

en signal om kränkning? Kanske om det är en del av ett mönster och därför behövs doku-

mentation för att lättare urskilja mönster. 

 

En tydlig slutsats är att situationer som riskerar leda till kränkningsanmälningar oftast uppstår 

i skarven mellan två aktiviteter. Ett par enheter känner en viss ambivalens inför rapportering-

en av anmälningar. De menar att de gör rätt som rapporterar allting men menar samtidigt att 

man riskerar att hamna i blickfånget när utomstående ser siffrorna.  

 

På ett par enheter tar arbetet med att utreda anmälningarna och komma till rätta med proble-

matiken mycket energi och på andra enheter tycker man att det är lugnare än vanligt. En tänk-

bar förklaring till att många enheter har få kränkningsanmälningar är att vuxennärvaron är hög 

i skolan. Uppstyrda rastaktiviteter och vuxna i korridorer bidrar till att hålla nere antalet hän-

delser. Vuxennärvaron på raster verkar helt klart bidra till ökad trygghet. Ett tydligt mönster 

som framkommit är att kränkningsanmälningarna på lägre stadier kan ha sin upprinnelse i 

olika former av ”skojbråk” medan de på stadier för äldre barn snarare handlar om att elever 

kränker varandra på nätet. Ett par enheter betonar vikten av att arbeta särskilt med den elev-

grupp som står för flertalet av kränkningsanmälningar, t ex med hjälp av elevhälsan.  

 
4.5 Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning upplevs som oerhört central för att kunna upprätthålla och utveckla 

verksamhetens kvalitet. En viktig faktor är lön. Det är hård konkurrens från grannkommuner-
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na och det får inte skilja för mycket i lön jämfört med dem menar flera enheter. Skolans loka-

lisering är en annan faktor som har betydelse. Det räcker att ligga lite utanför tätorten för att 

rekryteringen ska vara svårare. Några enheter uttrycker då att ”vi måste vara bättre på något 

sätt för att få personalen att välja oss”.  

 

Behålla personal 

För att behålla personal är en god arbetsmiljö avgörande. Trivsel och samhörighet är oerhört 

viktigt menar flera chefer och då behöver man ha en bra sammansättning av personal. Att 

känna att man är del av ett lag där alla drar åt samma håll är av stor betydelse och särskilt när 

det krisar behöver man känna att man tillhör ett sammanhang, ett arbetslag. 

Arbetsbelastningen får inte heller vara för stor och det bör finnas chans till karriärvägar. Om 

tempot är för högt och det är för mycket administration och tunga elevärenden så man känner 

att man inte hinner med undervisningen, är det lätt att bli uppgiven uttrycker några. Kanske 

behöver skolorna ta hjälp av andra yrkesgrupper för att avlasta lärarna så de i högre utsträck-

ning kan koncentrera sig på undervisningen menar några. Att ha kontorstider för till exempel 

utvecklingssamtal är ett sätt att minska arbetsbördan. Stress är en stor bov i sammanhanget 

enligt några. Många lärare känner sig som en slav under det centrala innehållet och då blir 

arbetsbelastningen för hög. Att stöttning från chefen är betydelsefull uttrycks av flera och 

några menar att en bra organisation, bl a med stöd från sektorn, är ett plus som vi behöver visa 

på. Tydlig struktur och riktning är a och o menar några och de påpekar att det behövs gemen-

samma visioner. Förutsättningar till fortbildning spelar också stor roll.  

 

5. Uppföljning fritidshem  
 

5.1 Lokaler och utrustning 

Fyra av fem fritidshem har integrerade lokaler i grundskolan. Det femte har lokaler i en egen 

byggnad. Några av enheterna uppger att lokalerna är slitna och behöver renoveras. Lärmiljö-

erna är viktiga vilket gör att personalen försöker anpassa miljöerna efter elevernas intressen. 

Det är en utmaning när åldersspannet ofta är stort på fritidshemmen.  

 

Alla fritidshem har tillgång till Ipads och eller datorer samt projektorer. Förbrukningsmaterial 

och lekmaterial uppges vara de inköp som görs.  

 

5.2 Organisatoriska förutsättningar 

Fritidshemmen träffas varje vecka för att planera, följa upp och utvärdera verksamheten. På 

flera enheter är dessutom fritidspersonalen ansvariga för rastaktiviteterna som sker ute på ras-

terna.  

 

Viss del av fritidspedagogernas tjänstgöring är under skoltid Samverkan: skola - fritidshem.  

5.3 Kemikaliesmart fritidshem 

Under läsåret har fritidshemmen arbetat med att bli kemikaliesmart fritidshem. Personalen har 

gått igenom material som man används i verksamheten och sorterat bort gammalt som inne-

håller gifter av olika slag. Mjuka plaster, leksaker som saknar märkning, fleecefiltar som in-

nehåller farliga plaster med mera. Det finns fortfarande saker som inte är giftfria men som är 

konsumtionsartiklar. Dessa kommer att ersättas med giftfritt alternativt allt eftersom de tar 

slut. (glitterpennor, tuschpennor m m) Dessa artiklar används inte dagligen och förvaras in-

låsta och tas bara fram vid behov. Slutsatsen är att efter en övergångsperiod på kanske två 
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terminer som kommer fritidshemmen vara giftfria så långt det är möjligt. Fritidshemmen ser i 

största mån till att beställa hem giftfria och miljövänliga produkter när det skall köpas in nytt 

material till fritidshemmet. Personalen har under detta läsår haft en kommungemensam ut-

bildningsdag kring kemikaliesmarta fritidshem. 

  
5.4 Specialpedagogik för lärande 

Under läsåret blev kommunen beviljad statsbidrag för satsningen Specialpedagogik för lä-

rande. När vi förberedde arbetet tog rektorerna beslutet att även fritidshemmen skulle arbeta 

med materialet men inte i samma takt som grundskolan och dess personal. Upplägget var lite 

olika på de olika fritidshemmen. På någon enhet ledde specialpedagogen arbetet medan på 

andra enheter ledde en fritidspedagog arbetet. Arbetet har lett till tydligare lärmiljöer och an-

passningar i verksamheterna samt lärorika, givande och utvecklande diskussioner. Kollegiala 

samtal där syftet har varit att utmana personalens didaktik och metodik. Arbetet har lett till en 

ökad samsyn i arbetslagen.  

 

5.5 Fritidshemmens utvecklingsgrupp och fritidsforum 

Fritidshemmets utvecklingsgrupp består av en representant från varje fritidshem (fem styck-

en) samt rektorer och kommunutvecklaren för barn och utbildning. Gruppen träffas mellan 

fyra till fem gånger per termin. Höstens träffar ägnades bland annat åt specialpedagogik för 

lärande och vårens möten om trivselenkät, kompetensutvecklingsplan samt om systematiskt 

kvalitetsarbete. Gruppen är viktigt för att hålla samman fritidshemmen i kommunen. Syftet 

med gruppen är att planera gemensam kompetensutveckling och hålla kollegiala samtal över 

enhetsgränserna. Varje läsår planeras ett eller två fritidsforum. Läsårets fritidsforum var med 

fokus på målet Hållbar utveckling och därmed Kemikaliesmart fritidshem/grundskola. På fo-

rumet hölls en föreläsning med workshop och handlingsplanen för grundskolan/fritidshemmet 

presenterades. Enheterna fick därefter tid att prata om deras kommande arbete. 

 

5.6 Rastaktiviteter - värdegrundsarbete 

På alla skolor i kommunen pågår rastaktiviteter och det är personal på fritidshemmen som 

ansvarar för dessa. De är organiserade på lite olika sätt. Den 17 maj 2017 höll Olof Jonsson en 

föreläsning om rastaktiviteter och arbetet tog fart efter det och har ständigt utvecklats. Det 

märktes en tydlig minskning av konflikter som sedan behövde redas ut. Som en följd av detta 

arbete skapades trygghetsgrupper/trygghetsteam på de flesta skolorna. Dessa grupper består 

antingen enbart av fritidspedagoger eller fritidspedagoger/lärare/elevhälsopersonal.  

 

Rektorerna framhåller dessa grupper som mycket värdefulla för elevernas trygghet, trivsel och 

studiero. Personalen på fritidshemmet träffar eleverna med vårdnadshavare och det gör att de 

bygger upp tillit och förtroende till dem. Relationer är grunden för att skapa trygga lärmiljöer 

för eleverna. Det är viktigt att ha hela elevens dag i åtanke när planering sker. Vissa elever har 

väldigt långa dagar på enheten. Till exempel från kl.06.30-17.00. Då är det mycket viktigt att 

varje verksamhet ser till sitt uppdrag. Fritidshemmet ska erbjuda rekreation och vila för hälsa 

och välbefinnande. Samlad skoldag är ett begrepp som väl beskriver tänket. Flera av rektorer-

na använder begreppet och arbetar för detta, för elevens bästa.  

 

Frågan som huvudmannen ställer sig och kommer följa kommande år är om detta arbete leder 

till högre resultat? och kan arbetet leda till högre resultat för pojkarna? 
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5.7 Kompetensförsörjning 

Precis som för grundskolan är kompetensförsörjning oerhört central för att kunna upprätthålla 

och utveckla verksamhetens kvalitet. Fritidshemmen i kommunen har, i jämförelse med 

kommungruppen och riket (se figur 1.7, sid 9), en bättre nivå på utbildad personal men rekto-

rerna uppger i SKA-samtalen att de upplever svårigheter när de ska rekrytera utbildad perso-

nal till fritidshemmen. En viktig faktor är lön men när det inte finns utbildad personal som 

söker blir inte lönen avgörande och precis som för grundskolan räcker det att enheten ligger 

lite utanför tätorten för att rekryteringen ska vara svårare.  

 

6 Stödfunktioner 
Elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt skolbibliotek är viktiga stödfunktioner som ingår 

i huvudmannens ansvar. Huvudmannen ska enligt skollagen se till att elevernas tillgång till 

dessa stödfunktioner säkerställs och organiseras ändamålsenligt i förskola, fritidshem och 

grundskola.4  

 
6.1 Elevhälsan och elevers hälsa 

För den medicinska elevhälsan har skolhuvudmannen ett vårdgivaransvar. Vårdgivaren ska 

planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls. Hälso- och 

sjukvården inom elevhälsan omfattar de individuella hälsofrämjande och förebyggande insat-

serna som exempelvis sker inom ramen för hälsobesök och vaccinationer. Skolchefen har ut-

sett en Barn-och Elevhälsochef enligt kraven i hälso- och sjukvårdslagen. Barn-och elevhäl-

sochefen har det samlade ledningsansvaret och är den person som såväl tillsynsmyndigheter 

som elever, föräldrar och vårdnadshavare samt skolpersonal ska kunna vända sig till med 

frågor som rör elevhälsans hälso- och sjukvård. Kvalitetsarbetet inom den medicinska elev-

hälsan sammanställs i en patientsäkerhetsberättelse. 

 

Det saknas en nationell modell för att följa upp kvaliteten inom elevhälsans arbete och till-

gången på elevhälsans professioner. Skolverket skriver (2016) att en modell inte kan skapas 

då nationella register och valida mått som belyser både tillgången på elevhälsa och dess kvali-

tet och effektivitet inte finns i dagsläget.5 Inom sektor barn-och utbildning har Barn och elev-

hälsochefen ett övergripande ansvar för dimensioneringen av elevhälsan inom sitt område. 

Rektorn ansvarar för elevhälsoarbetet på skolan samt leder och ger uppdrag till elevhälsotea-

met. Rektorn skriver tillsammans med sitt elevhälsoteam årligen en lokal elevhälsoplan som 

en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. 

 

Elevhälsoteamens arbete 

Den samlade elevhälsans olika professioner och arbetsområden finns beskriven i skollagen6 

Tabell 7.1 visar elevhälsans olika professioner och antalet anställda vid elevhälsan inom barn- 

och utbildningsnämndens ansvarsområden. Fördelningen av antalet elever per anställd i elev-

hälsan kan variera beroende på enhet. Tabellen visar ett genomsnitt per anställd baserat på 

antalet elever i grundskolan. (1464 elever, 593 barn). 

 

 

 

 

 
4 Skollagen (2010:800) 2 kap 26§, 35-36§ 
5 Skolverket 2016. Redovisning av uppdrag om att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. 
6 Skollagen (2010:800) 
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Tabell 6.1 

Elevhälsan 

 

 

Antal heltidstjänster 

 

Antal barn/elever per 

tjänst.* 

Specialpedagoger 7,80 varav 2,0 är riktad mot förskolan 253 elever, 296,5 barn 
Skolsköterskor 3,20 varav 0,20 är samordnad skolsköterska 459 elever 
Skolläkare 0,05 innebär 2 tim/v under skolveckorna 1470 elever 
Kuratorer 3,6 408 elever 
Psykologer 1,8  817 elever 
   
Familjecentralen 1,0  
Tillbaka till skolan 2,0  
Plugg innan 2,0  
Skola Lunden 3,0 (specialpedagog, lärare och kurator)  
Ungdomsmottagningen 0,4 kuratorstjänst  
*Mätdatum 15 oktober 2018 

 

I Götene finns en sektorsövergripande elevhälsoplan som gäller för elevhälsoarbetet i alla 

skolor. Eleverna har tillgång till elevhälsoteam med medicinsk, psykosocial, specialpedago-

gisk och psykologisk kompetens. Rektorn ansvarar för elevhälsoarbetet på skolan samt leder 

och ger uppdrag till elevhälsoteamet (EHT). Tillgången till elevhälsan och professionernas 

möjlighet att medverka i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ser olika ut på våra 

skolenheter.  

 

Hälsobesök med hälsosamtal har erbjudits till alla elever enligt nationella och lokala riktlinjer. 

Det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds alla elever och vaccinationstäckningen är god. 

Nyanlända elever hälsokartläggs och kompletterande vaccinationer ordineras och genomförs 

kontinuerligt under läsåret. 

 

Skolnärvaroprojektet, Plugg Innan 

Sedan hösten 2017 har det bedrivits ett tvåårigt sektorsövergripande projekt vars mål har varit 

att skapa goda förutsättningar för eleverna att bli behöriga till gymnasiet. Plug In är föregång-

aren till Plug innan och bedrevs i gymnasiet. Man kunde i Plug In se en rad framgångsfaktorer 

för att minska studieavbrott men såg också tydligt att insatserna hade gett större effekt om de 

kunnat ske i tidigare ålder. Fokus i Plug Innan ligger därför på årskurs 5-9. 

 

Projektets långsiktiga mål var att alla elever blir behöriga till gymnasiets nationella program. 

Delmålet var att främja skolnärvaro, att eleverna ska må bra i skolan samt känna att skolan är 

meningsfull och relevant.  

 

Plug Innan bedriver utvecklingsarbete genom främjande, förebyggande och åtgärdande insat-

ser på främst organisations- och gruppnivå, men även på individnivå. Huvudingången är att 

utgå från individen och sedan vidga perspektiven. Projektet möjliggör en samlad insats på 

såväl bredare som djupare plan när det kommer till att främja måluppfyllelse i skolan. Till 

projektet är ett team kopplat som består av en sociolog och en socialpsykolog. Dessa är i sin 

tur del av kommunens centrala elevhälsa vilka i sig är en betydande del i att projektets mål 

ska kunna uppfyllas. 

 

Under hösten 2017 genomförde teamet strukturerade kartläggningar på kommunens alla sko-

lor. Kartläggningarna låg till grund för en tydlig bild och analys kring organisationens hälso-

främjande och förebyggande arbete samt de arbetsmetoder som används. Analysen av kart-
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läggningarna ledde utvecklingsarbetet vidare och gav möjlighet till systematiserade utvärde-

ringar samt skapar instrument som är användbara indikatorer i det fortsatta kvalitetsarbetet 

kring måluppfyllelse i skolan. 

 

Det främjande arbetet skapades genom kompetensutveckling och handledning på olika nivåer. 

Det förebyggande arbetet pågår kontinuerligt genom översyn och utveckling av system för 

registrering av frånvaro, handlingsplaner vid skolfrånvaro, rutiner för skolpliktsbevakning, 

information till vårdnadshavare, osv. Åtgärdande arbete skapades genom att projektteamet 

tillsammans med elevhälsopersonal och andra aktuella aktörer arbetade operativt i komplexa 

ärenden.  

 

Projektteamet arbetade med planerade insatser på de olika skolorna tillsammans med rektor 

och elevhälsa vilka gemensamt gjorde bedömningar kring hur arbetet skulle fortskrida för att 

på bästa och mest effektiva sätt nå målen. Vid insatser på organisationsnivå arbetar projekt-

gruppen tillsammans med skolchef, elevhälsochef, psykolog och kommunutvecklingsansvarig 

för att skapa goda förutsättningar för implementering av framgångsrika strukturer och insat-

ser. 

 

Efter två år i projektet kan projektteamet ana vissa framgångar. Projektet var bland annat en 

bidragande del till det höjda meritvärdet, ökad medvetenhet hos all personal på skolorna kring 

vikten av tidiga insatser, elevernas stärkta skolanknytning samt identifiering av utvecklings-

områden inom frånvarosystem och dess analys.  

 
6.2 Skolbibliotek 

Skolbibliotekens verksamhet styrs av bibliotekslagen och skollagen.7 Där framgår att elever i 

grundskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. I grundskolan har alla enheter tillgång till olika 

bokbestånd och litteratur finns tillgänglig för alla barn och elever samlade i bibliotek, i sam-

lingssalar, i klassrum och på olika platser på skolorna och förskolor. På några skolor saknas 

idag fackutbildade bibliotekarier och handledning med eleverna genomförs av pedagoger 

inom ramen för ordinarie ämnen.  

 

6.3 Studie- och yrkesvägledning 

Huvudmannen har ansvar för att skolornas studie-och yrkesvägledning genomförs i enlighet 

med bestämmelser i skollag och läroplan. Ansvaret inkluderar att konkretisera målen för yr-

kes- och studievägledningen samt att säkerställa att organisation och resursfördelning tillgo-

doser behovet av studie- och yrkesvägledning för eleverna. Rektor har i styrdokumenten ett 

utpekat ansvar för hur studie- och yrkesvägledningen organiseras. Varje skola ska ha planer 

för hur de ska uppnå målen med skolans studie-och yrkesvägledning och studie – yrkesväg-

ledningen ska finnas dokumenterat i skolans systematiska kvalitetsarbete. För att huvudman-

nen ska kunna följa upp om rektor ger riktlinjer och förutsättningar för vägledning så att den 

blir hela skolans ansvar och att den ges kontinuerligt under hela skoltiden, behöver huvud-

mannen upprätta mål samt utarbeta system och rutiner för uppföljning och utvärdering av må-

len för studie- och yrkesvägledningen. Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom för-

skolan och förskoleklassen ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av 

vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.8 I kom-

munens grundskolor finns en studie- och yrkesvägledare. Vägledaren i grundskolan har en 

heltidsanställning.  

 
7 Bibliotekslagen 2013:801, Skollagen 2010:800 
8 Skollagen (2010:800) 2 kap.29–30§ 
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I såväl skollagen som läroplanen framgår att studie- och yrkesvägledning inte bara är studie- 

och yrkesvägledarnas ansvar utan hela skolans ansvar och att alla som arbetar i skolan ska 

bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell 

bakgrund. Sektor Barn och utbildning har under de senaste åren tagit emot ett stort antal nyan-

lända elever i kommunens grundskolor. Nyanlända elever har ofta svårt att bedöma olika ut-

bildningsalternativ eftersom de har begränsade kunskaper om vilka utbildningar och yrkesval 

som finns att tillgå. De behöver därför extra vägledning om vilka alternativ som finns och 

vilka krav som ställs för antagning och anställbarhet. Elever med olika typer av funktionsvari-

ationer kan behöva utökad vägledning av studie- och yrkesvägledare som har kompetens 

kring hur studier och yrkesliv kan anpassas efter den enskildes behov. Traditionella köns-

bundna val är vanligare bland elever vars föräldrar saknar högre utbildning. Dessa elever be-

höver utökat stöd så att deras studie- och yrkesval inte begränsas av social eller kulturell bak-

grund. Studie- och yrkesvägledarnas insatser koncentreras idag till eleverna i åk 7-9  

För att studie- och yrkesvägledningen ska kunna integreras kontinuerligt i utbildningen bör 

behovet av utökat antal studie- och yrkesvägledare ses över.  

 

I allmänna råden för arbetet med studie- och yrkesvägledning trycker man på det särskilda 

ansvar som rektor har för att utveckla samverkan med arbetslivet så att eleverna kan få kon-

kreta erfarenheter som kan ligga till grund för väl avvägda val av fortsatt utbildning.  

7. Särskilda kvalitetshöjande insatser 
Förskolor 
Lillelunda 

• ABC för pedagoger ((Alla Barn i Centrum), nio pedagoger har deltagit. 

• Handledning med pedagogista.  

• Handledning med specialpedagog. 

• Läslyftet modul läsa och berätta 

• Utvecklingsgruppen deltog i Rikskonferens för förskolan och lyssnade på flera intres-

santa och aktuella föreläsningar:  

• Fyra pedagoger deltog i Sydvästra nätverkets träff i Jönköping om Hållbar Framtid 

inom Reggio Emilia Institutet. 

• Kompetensutvecklingsdag ”Hållbar framtid och likvärdiga kreativa miljöer och 

material” Dagen började med ateljé och natur workshops på förmiddagen och avsluta-

des med en föreläsning på eftermiddagen av Maria Pelle Bäck. 

• Utbildning om Ergonomi med Gabriella Skogsberg från Avonova. 

 

Källby Gårds förskolor 

• Föreläsning 20/8 av hyfssköterskan. 

• Utvecklingsgrupp har arbetat fram en ny mall för utvecklingssamtal för 

barn/vårdnadshavare 

• Reflektionstid, analysarbete. 

• Handledning av pedagogista och specialpedagog 

• ABC- utbildning/Alla barn i centrum 

• Kompetensutvecklingsdag 7/1. ”Hur skapar vi hållbarhet” föreläsning och workshop. 

 
Ljungsbackens förskola 
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• TAKK 

• ABC-kurs för pedagoger 

• APT-kollegiala samtal 

• Förskolans rikskonferens 

• Kompetensutvecklingsdag med föreläsning: ”Hållbar framtid och likvärdiga kreativa 

miljöer och material” 

• Temadag med praktiskt arbetet på förskolegården 

• Mentorsprogram 

• VFU-plats 

• Handledarutbildning – Jönköping University 

• Nätverket – Hållbar utveckling 

• Föreläsning med Maria Rossövik, lärmiljöer 

 

 

Miklagårds förskola och Förskolan Skattkistan 
FÖRELÄSNING/KONFERENSER  

• Maria Pellebäck, föreläsning för samtliga, kring Hållbar utveckling 

• Workshop i rytmik och digitala verktyg 

• Interkulturell föräldrasamverkan 

• Bo Hejlskov Elvén, föreläsning i Örebro 

• ”Sagolik Rytmik”, Ljungsbackens förskola 

• SPSM-utbildning 

• SETT-mässan, IKT-gruppen  

 

KOLLEGIALA LÄRMÖTEN  

• Läslyftet 

• Implementering av Läroplanen 

• Handledning av pedagogista 

• Handledning av specialpedagog 

• Nätverk Hållbar utveckling, Reggio Emilia Institutet 

• Digitala verktyg, Mediapoolen 

 

Förskolan Skattkistan 

LITTERATUR  

• Barnbokens magi 

• Utbildning och undervisning i förskolan, Ejdervall 

• Att ge form åt förskolans innehåll 

• Lpfö-18 

• Skolverkets skrift kring undervisning 

• Fem gånger mer kärlek – litteratur till ABC-kursen 
 

Hällekis Förskola 

 

Föreläsningar/konferenser 

• Maria Pellebäck föreläsning för samtliga, kring Hållbar framtid. 

• Workshop i rytmik och digitala verktyg. 

• SETT-mässan, IKT-gruppen 

Kollegiala lärande möten 



 

 41 

• Läslyftet- (litteratur seminarium alla) tre pedagoger har gått läslyftet modulen läsa och 

berätta. Handledarutbildning för detta har en pedagog gått. 

• Implementering av Läroplanen. Begreppen Utbildning och undervisning diskuterades i 

tvärgrupper med personal från Västerby förskola. 

• Handledning arbetslagsvis av vår pedagogista vid 4 tillfällen, samt i arbetet i projekt-

gruppen. 

• Nätverk Hållbar utveckling x 2 (ekologisk känslighet) 

Litteratur  

• Delar av Skriften ”Undervisning i förskolan - en kunskapsöversikt”.  

Den här kunskapsöversikten ger ett forskningsperspektiv på undervisning i förskolan. 

• Inläsning av ämnet ekologisk känslighet och lek kopplat till val av nytt projekt inför ht 

-19 

 

Västerby förskola 

Föreläsningar/konferenser 

• SETT-mässan, IKT-gruppen 

• Maria Pellebäck föreläsning för samtliga, kring hållbar framtid. 

Workshop i rytmik och digitala verktyg. 

Kollegiala lärande möten 

• Kollegialt lärande pedagogiska diskussioner i arbetslagen har lett till att vi drar nytta 

av varandras kompetenser och tillåter varandra att våga prova och på så vis utveckla 

sin pedagogroll. 

• Läslyftet 

• ABC-Alla Barn i Centrum 

• Begreppen Utbildning och undervisning diskuterades i tvärgrupper med personal från 

Hällekis förskola. 

• Handledning arbetslagsvis av vår pedagogista 

o Nätverk Hållbar utveckling x 2 (ekologisk känslighet) 

Litteratur  

• Boken ”Barnbokensmagi” har gett inspiration i projektarbetet. 

• Delar av Skriften ”Undervisning i förskolan - en kunskapsöversikt”. Den här kun-

skapsöversikten ger ett forskningsperspektiv på undervisning i förskolan. 

 

Grundskolor 

Hällekis skola 

• Specialpedagogiska lyftet för alla lärare 

• Musiklärarkonventet - musikläraren  

• Communicate in Print – Specialläraren 

• Brav-kod utbildning - Specialläraren 

• Mindset, grit och jävlar anamma, Lärarfortbildning förstelärare och rektor. 

• Lärmiljöer, praktiskt arbete och utformning av undervisningslokaler. 

• Skolforum 

 

Fritidshemmet Kullen, Hällekis skola 

• Fritidsforum – Kemikaliesmart fritidshem 

• Skolverkets Specialpedagogik för lärande  

• Skolgården med dess möjligheter till olika sorters aktivitet och lek.  

• Fritidsråd  
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• Fritidspedagogerna har gått en endagars utbildning i ”Särskilda behov på fritidshem-

met” genom Lärarfortbildning 

 
Ljungsbackenskolan 

• Specialpedagogiska lyftet 

• Röris  

• Röda tråden med Förstelärarna kartläggning om läsning/skrivning (kollegiala samtal). 

• Digitaliserings web-kurs Skolverket 

• SKA-samtal 

• Utbildningsträffar för resurs och elevassistenter 

• Arbetsmiljöutbildning med samverkan 

• Kemikaliesmart Fritidshem 

• Samrättning av Nationella prov 

• Representanter besökte läromedelsmässan 

• Representanter på föreläsning av BUP ”Att se och förstå alla elever” 

 

Ljungsbackens fritidshem, Ljungsbackenskolan 

• Fritidsforum 

• Handledning av EHT personal. 

• Några i personalen var på föreläsning gällande NPF i Göteborg 

• Specialpedagogik för lärande 

• Kemikaliesmart Fritidshem 

 

Lundabyn 

• Specialpedagogiska lärarlyftet för pedagogerna   

• Läromedelsmässan – representanter från låg- och mellanstadiet besökte mässan i 

Skövde 

• Styrelse utvecklingsdagar, Lärarförbundet  

• Lärarlyftskurser – Idrott och SO 

• Speciallärarträffar  

• BUP-föreläsning- Att se och förstå alla elever – Repr från enheten deltog 

• Arbetsmiljöutbildning - Samverkansgruppen  

• Utbildningsträffar för resurs/elevassistenter  

• Skolverkets webbkurs i digital programmering för pedagoger. 

• Samrättning av nationella prov 

• Chefsutbildning – Kommunikation 

 

Lundabyns fritidshem, Lundabyn 

• Fritidsforum – Kemikaliesmart fritidshem 

• Specialpedagogik för lärande 

• Skolverkets webbkurs i digital programmering för pedagoger. 

Källby Gård 

• Specialpedagogik för lärande för samtliga lärare 

• Skolverkets nätbaserade IKT utbildning 

• Ämneslärarträffar med fokus på bedömning utifrån bedömningsportalen 

• Utveckling av våra LPP:er 
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• Gårdsmöten med fokus på samverkan skola-fritidshem. 

• Skolans ledningsgrupp har arbetat med att Källby Gårds helhetsidè 

 

Källby Gårds fritidshem, Källby Gård 

• Specialpedagogik för lärande med handledning av specialpedagogen utifrån verkliga 

”Case” 

• Kemikaliesmart för fritidshem 

• Repulse-utbildning för två i personalen. Steg 2 och 3 

• Studiebesök från Stenportsskolan och utbyte kring trygghetsteam och samverkan 

• Trygghetsteamet hade en K-dag kring trygghetsarbetet på skolan. 

• ”Be Nice” ledningsnätverk för arbetslagsledaren på fritids. 

• ”Skola 24” konferens för arbetslagsledaren i Stockholm 

• Strategidag för all fritidspersonal om kommande läsårsarbete. 

 

Prästgårdsskolan 

• Förstelärarkonferenser 

• Skolverkets lyft ”Specialpedagogik för lärande” 

• Läromedelsmässan i Skövde 

• Träffar för speciallärare tillsammans med specialpedagoger 

• Resurspedagogmöten på skolan och centralt 

• Föreläsningar inom olika områden under läsåret 

• Aktivitetsdag på Västerby 

• Omorganisation av formen för EHT-möten 

• EHT-möten på fritidshemmet 

• Verksamhetsbesök på förskolan Skattkistan 

• Skapande skola 
 

Prästgårdsskolans fritidshem, Prästgårdsskolan 

• Deltagande i fritidshemmens utvecklingsgrupp i kommunen 

• Deltagande i Fritidsforum under året utifrån olika ämnesområden 

• Kontinuerliga träffar med EHT 

• Deltagande i Skolverkets lyft ”Specialpedagogik för lärande” 

 

Liljestensskolan 

• Specialpedagogik för lärande (alla lärare utom lärare ma/no) 

• Fortbildning kring programmering och digitalisering (lärare ma/no) 

• En serie föreläsningar för resurspersonal bl.a. angående resurspersonals uppdrag. 

• Utbildning kring GDPR 

• Utbildning i nytt digitalt läromedel Gleerups 
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8. MÅLSTYRNING 

  
Utvärdering av handlingsplan 

Sektor Barn och Utbildning 2019-08-16 

 
NÄMNDENS/BOLAGETS 

VERKSAMHETSMÅL 
2016-2018 

ÖNSKVÄRT RESULTAT 
Detta resultat vill vi 

nå/detta är vårt önsk-
värda läge 

 

PLANERING 
Dessa insatser/åtgärder har vi gjort 

som leder till vårt önskade 
läge/resultat 

ANALYS/SLUTSATS 
Har det blivit som vi önskat? Varför 
eller varför inte? Sök orsaker, dra 

slutsatser 

UPPFYLLELSE  
 av önskvärt resul-

tat/läge 
4= mycket hög 
3=medel/hög 
2=medel/låg 
1=mycket låg 

NYA INSATSER/ ÅTGÄRDER 
Beskriv insatser/åtgärder 

som planeras utifrån analys 
och uppfyllelse av önskvärt 

resultat  

Barn, elever och 

vårdnadshavare ska 

känna tillit till att 

utbildningen håller 

hög kvalitet. Barn 

och elever ges möj-

lighet att utvecklas 

mot målen, så långt 

som möjligt, utifrån 

sina förutsättningar. 

Målet är nått när: 

 

Barn och elever 

upplever trygghet 

och känner trivsel. 

 
 

 

Utbildningen har 

tydligt kunskapsfo-

kus där kunskap 

vilar på delarna 

fakta, färdighet, 

förståelse och för-

trogenhet. 

 

Kollegialt lärande som me-

tod: 

 

Inkluderande arbetssätt  

Språk – och kunskapsut-

vecklande 

arbetssätt 

Utvecklande lärmiljöer 

 

 

Förskola 

Läslyftet 

Implementering av ny läro-

plan 

 

 

 

Samtliga planerade insatser 

har genomförts.  

 

I förskolan har 40 pedago-

ger deltagit i Läslyftet. Del-

tagarna har tillsammans 

med två handledare bearbe-

tat modulen Läsa och be-

rätta. Utvärderingarna visar 

att det är en uppskattad 

kompetensutveckling då den 

hänger tätt samman med det 

vardagliga arbetet.  

Implementering av Lpfö18. 

Det är en process som stän-

digt pågår. Det har varit 

fokus på den kommande 

 

 

 

3 

Förskola 

Projekterande arbets-

sätt 

Normer och värden 

Lpfö-18 

 

Fritidshem 

Ökad samverkan med 

skolan kring förhåll-

ningssätt och elevsyn 

med fokus på styrkor 

(salutogena förhåll-

ningssättet)  

 

Fokus på undervis-

nings-begreppets in-

nebörd genom kolle-
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Grundskola/Fritidshem 

 

Inkluderande arbetssätt  

 

Specialpedagogiska lyftet 

 

Matematiklyftet (7-9) 

 

Fortsätta att utveckla språk– 

och kunskapsutvecklande 

Arbetssätt (SKUA) 

 

Skapa förutsättningar för 

inkluderande lärmiljöer ute 

och inne.  

 

Relationellt förhållningssätt 

 

Digitalt lärande (använda 

Delta, programmeringsut-

bildning, matematiklyft med 

programmering) 

läroplanen på kompetensut-

vecklingsdagar. På dessa 

dagar har begrepp i den nya 

läroplanen bearbetats även 

innehåll.  

 

 

 

 

 

Det är grunden i allt arbete 

att arbeta för inkludering. 

Det framförs i alla diskuss-

ioner, planering och organi-

sation.  

 

I specialpedagogiska lyftet 

deltar ca 100 lärare och de 

handleds av 7 handledare. 

Lärare har i utvärderingen 

svarat att de tycker att kom-

petensutvecklingen gett 

både nya och ökade kun-

skaper.  

 

Matematiklyftet med fokus 

på digitalisering för lärarna i 

åk 7-9 har gett ökade kun-

skaper.  

 

SKUA och lärmiljöer är i 

ständigt fokus likaså relat-

giala samtal. (Enhets-

vis samt på fritidsfo-

rum) 

 

Grundskola 

Ämnesgrupper kring 

lärarnas ledarskap i 

klassrummet, likvär-

dig undervisning och 

bedömning.  

 

Ökad samverkan med 

fritidshemmet kring 

förhållningssätt, elev-

syn med fokus på 

styrkor (salutogena 

förhållningssättet) 
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ionellt förhållningssätt, både 

på t.ex. arbetslagsmöten, 

APT och i handledningar.  

Barn och elever 

ska ges förutsätt-

ningar som främjar 

det livslånga lä-

randet. 

 

 

 

 

Målet är nått när: 

 

När barn och elever 

utvecklas och rus-

tas för framtiden i 

en väl fungerande 

organisation. 

 

När barn och elever 

ges möjlighet att 

påverka sitt lärande 

genom delaktighet 

och inflytande. 

 

Inkluderande arbetssätt  

 

Språk – och kunskapsut-

vecklande 

arbetssätt 

 

Utvecklande lärmiljöer 

 

 

Förskola 

Livslångt lärande – kollegi-

ala samtal i ett 1-16 årsper-

spektiv 

Den röda tråden  

 

Grundskola/Fritidshem 

Inkluderande arbetssätt 

 

 

Utvecklande lärmiljöer 

Inkluderande arbetssätt  

 

Specialpedagogiska lyftet 

 

Matematiklyftet (7-9) 

 

Fortsätta att utveckla språk– 

och kunskapsutvecklande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollegialt lärande kring 

lärarens ledarskap genom 

observationer och diskuss-

ioner upplevs ha ökat i och 

med deltagandet i special-

pedagogiska lyftet.  Lära-

rens ledarskap är en fram-

gångsfaktor för att eleverna 

ska kunna nå en hög 

måluppfyllelse.  

Personalen har ett relation-

ellt arbetssätt där vikten 

läggs på elevens styrkor, 

inte brister, vilket på sikt 

troligen kommer att leda till 

ökad självkänsla och tro på 

sin egen förmåga. 

Sambedömning sker bland 

annat vid rättningen av nat-

ionella prov. Detta är en 

framgångsfaktor. Skolin-

 

3 

 

 

Förskola  

Projekterande arbets-

sätt 

Digitalisering 

TAKK/Bildstöd 

Läslyftet 

Handledning av peda-

gogista och specialpe-

dagog 

 

Fritidshem 

Skapa insikt om in-

kluderande lärmiljöer 

(både ute och inne) 

och dess påverkan för 

elevers sociala och 

kognitiva utveckling 

och inlärning. 

 

Grundskola 

Fortsätta att utveckla 

språk– och kunskaps-

utvecklande 

arbetssätt 

 

Skapa insikt om in-

kluderande lärmiljöer 

(både ute och inne) 

och dess påverkan för 
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arbetssätt 

 

Skapa förutsättningar för 

inkluderande lärmiljöer ute 

och inne.  

 

Relationellt förhållningssätt 

 

Digitalt lärande (använda 

Delta, programmeringsut-

bildning, matematiklyft med 

programmering) 

 

Sambedömning 

Kollegiala samtal om be-

dömning och betyg 

 

Följa kommunens rutiner 

för närvaroarbetet. 

 

spektionen genomförde en 

granskning vilket resulte-

rade i mkt goda resultat. I 

och med samrättning sker 

också kollegiala samtal om 

bedömning och betyg. På 

konferenser har fokus legat 

på bedömning och betyg. 

Hur blir dessa likvärdiga? 

Målet är full närvaro för alla 

elever. Rutinerna för detta 

arbete är viktiga att följa 

och det upplevs att rutinen 

är förankrad i verksamhet-

erna. 

elevers sociala och 

kognitiva utveckling 

och inlärning. 

 

Sambedömning 

Kollegiala samtal om 

bedömning och betyg 

enhetsvis 

 

Följa kommunens 

rutiner för närvaroar-

betet. 

 

Barn och elever 

ska ges kunskaper 

om förutsättning-

arna för en god 

miljö och hållbar 

utveckling. 

 

 

Målet är nått när: 

 

Barn och elever har 

förståelse för och 

vet innebörden av 

en god miljö och 

hållbar utveckling. 

 

Samverkan med det 

omgivande sam-

hället förekommer 

kontinuerligt och 

Inkluderande arbetssätt  

 

Språk – och kunskapsut-

vecklande 

arbetssätt 

 

Utvecklande lärmiljöer 

 

 

Förskola 

Samverkan med samhället 

och arbetslivet, närmiljön 

 

 

 

 
Förskolan har en beprövad 

erfarenhet att möta samhället. 

Detta har vi utvecklat under 

läsåret. Många undervis-

nings-situationer sker i sam-

hället och pedagogerna har 

blivit bättre på att se möjlig-

heter till samverkan och 

skapa möten.  

 

3 

 

 

Förskola 

Projekterande arbets-

sätt 

 

Klimatsmart förskola 

 

Samverkan med sam-

hället och 

arbetslivet, närmiljön 

ex. besöka närområ-

det, bjuda in lokala 

aktörer, kontinuerlig 
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omvärldsfrågor 

ingår som en natur-

lig del i det peda-

gogiska arbetet 

 

Grundskola/Fritidshem 

Barn, elever och pedago-

ger deltar gemensamt i 

arbetet med att formulera 

mål, planera, genomföra 

och utvärdera lärandet för 

hållbar utveckling.  

 

Temaveckor 

 

SYV-planerna färdigställs 

och används. 

 

Samverkan skola och ar-

betsliv. 

 

 

Flera barn har utvecklat sin 

förståelse för att värna om 

djur och natur och hur män-

niskan påverkar omgivning-

en.  

De återkopplar till tidigare 

erfarenheter och visar på 

olika sätt att de är medvetna 

om förändringarna i naturen.  

Detta upplevs bero på att 

gruppen vistas mycket i natu-

ren.  

Där har pedagoger tillsam-

mans med barnen uppmärk-

sammat ”det lilla” i naturen, 

årstider och människans på-

verkan.  

 

Delaktigheten bland eleverna 

upplevs högra. I klassrummet 

deltar eleverna i planeringen 

av undervisningen. Det kan 

vara t.ex. genom att få vara 

med och påverka redovis-

ningsform. Eleverna är del-

aktiga och planerar utveckl-

ingssamtalen. Elevernas må-

ende är i ständigt fokus. Det 

sker i tätt samarbete med 

elevhälsan. 

 

SYV-planen är klar och an-

vänds. 

SSA-arbetet löper på.  

reflektion utifrån 

olika omvärldsfrå-

gor 

 

 

Fritidshem 

Klimatsmart fritids-

hem 

 

Elever och pedagoger 

deltar gemensamt i 

arbetet med att formu-

lera mål, planera, ge-

nomföra och utvärdera 

lärandet för en hållbar 

framtid (psykiskt, fy-

siskt och ekonomiskt)  

 

Samverkan med sam-

hället och 

arbetslivet i närmiljön 

ex. besöka närområ-

det, bjuda in lokala 

aktörer, kontinuerlig 

reflektion utifrån 

olika omvärldsfrå-

gor 

 

Samverka med till 

exempel idrottsför-

eningar och andra 

aktörer i samhället 
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Grundskola 

Elever och pedagoger 

deltar gemensamt i 

arbetet med att formu-

lera mål, planera, ge-

nomföra och utvärdera 

lärandet för hållbar 

utveckling.  

Förslagsvis kan man 

anordna temaarbe-

ten/temaveckor 

 

En gemensam SYV-

plan ligger till grund 

för arbetet 

 

Vårdnadshavare 

kommer och pratar om 

sitt yrke i klasserna 

 

SYV-ledaren finns 

tillgänglig för åk 1 till 

6. 

 

UF- materialet finns 

att tillgå 

 

Studiebesök på olika 

företag 
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9. SAMMANTAGEN ANALYS - UTIFRÅN BÅDE DET SYSTEMATISKA KVA-
LITETSARBETET OCH HANDLINGS-PLANEN 
 

Vägen till hög måluppfyllelse 

På alla enheter sker arbetet systematiskt och följer arbetsgången för ett systematiskt kvalitetsar-

bete. Organisationen är lärande och personalens arbetsmetoder utvecklas ständigt genom kollegi-

alt lärandet och genom input utifrån. Utvecklingsarbete tar enligt Blossing 5-8 år innan det blir en 

naturlig del av verksamheten och det är därför viktigt att hålla fast vid de utvecklingsarbeten och 

utvecklingsmetoder som är påbörjade samtidigt som nya infallsvinklar alltid måste tas i beak-

tande.  

Att se barnens lärande, utveckling och välmående i ett helhetsperspektiv, från förskola till och 

med åk 9, är en viktig faktor för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barn. Det är i för-

skolan som grunden för barnets lärande och sociala gemenskap läggs. Utvecklingsarbetet på för-

skolan och i grundskolan/fritidshem ligger därför i linje med vartannat.  

Förutsättningarna för att skapa en lärande organisation i förskolan finns är i form av kollegialt 

lärande och dokumentation. Under året har pedagogistorna fortsatt används i olika sammanhang 

med ett fokus på utvecklingsfrågor. En annan förutsättning är reflektion och pedagogisk doku-

mentation. Pedagogisk dokumentation är utgångspunkten i arbetet med verksamhetsutveckling. 

Pedagogistan är ett viktigt stöd till arbetslagen i detta arbete. Genom att systematiskt granska/se 

sin verksamhet har pedagogerna nu ett verktyg till att förändra miljöer ute och inne samt sitt eget 

förhållningssätt och sin pedagogroll vilket leder till högre kvalité enligt Helen Timperley, profes-

sor om lärares lärande.  

För att stimulera barnens lärande och lust att lära, är det väsentligt med utmanande lärmiljöer. Att 

skapa sådana har varit och är de senaste årens fokus på de flesta förskolorna. Måluppfyllelsen i 

detta arbete värderas i utvecklingsplanerna genomgående som högt. Även om den är hög är det 

viktigt att fortsätta att ha lärmiljöerna i fokus för att den höga nivån ska bibehållas.  

Måluppfyllelsen inom ovanstående områden värderas tämligen lika mellan förskolorna. Detta är 

ett resultat av den reflektion som skett i arbetslagen, den pedagogiska dokumentationen och kolle-

gialt lärande.  För att bibehålla likvärdig förskoleverksamhet inom och mellan Götene kommuns 

förskolor behövs ett fortsatt kollegialt lärande.  

 

Måluppfyllelsen under läsåret ligger både över eller under de riksgenomsnittliga resultaten, 6 och 

9. Årskurs 3 låg över riket med sina resultat. Meritvärdet för åk 9, i Götene, var lägre än läsåret 

innan men högre än åren innan dess. Årets meritvärde kräver fortsatt fokus på att en ännu högre 

andel av eleverna ska ha betyg i alla ämnen när de slutar åk 9, vilket troligtvis också höjer merit-

värdet. I många forskningsresultat står att läsa att på framgångsrika skolor pratas det om under-

visningen. Undervisningen görs synlig, kollegialt lärande - cirkelmodellen. Cirkelmodellen inne-
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bär att kollegiet läser, ser på film om ett område, planerar en aktivitet, analyserar sedan tillsam-

mans aktiviteten och fortsätter sedan med ytterligare kunskapsinhämtande, planerar en ny aktivitet 

som kollegiet sedan tillsammans utvärderar och analyserar och så håller det på. Om eleven har 

fullständiga betyg när den slutar åk 9 är detta enligt socialstyrelsen en skyddande faktor mot att 

hamna i utanförskap senare i livet. En av anledningar till lägre måluppfyllelse är i hög utsträck-

ning att elever har skolfrånvaro. Samarbete med TTS-teamet har lett till att tidigt upptäcka ten-

denser till skolfrånvaro. Detta samarbete har upplevts mycket positivt ute på skolorna och kom-

mer att löpa på även under kommande läsår, vilket är en förutsättning, för detta arbete tar tid. Det 

är arbete under flera läsår som krävs. Det finns även andra faktorer som gör att eleverna kan ha 

svårt att nå kunskapskraven i alla ämnen t.ex. skolan behöver fortsätta möjliggöra för flexibla 

lösningar i samma eller i högre utsträckning än föregående läsår, det gäller inte minst runt elever 

med lång frånvaro, för att lyckas.  

 

Då även detta läsår har präglats av diskussioner i rektor/förskolechefsgruppen kring systematiskt 

kvalitetsarbete kan vi se att rektorerna tillsammans med personalen på skolorna har arbetat på 

under läsåret och genomfört gemensam kompetensutveckling, gemensamma konferenser, de har 

en ledningsgrupp och ett EHT och detta medför en likvärdighet som är till gagn för eleverna och 

undervisningen. Det har skapats samsyn i en mängd frågor genom pedagogiska diskussioner. Det 

är viktigt att samtala om små som stora frågor både i vid mening och i detalj. Chefsgruppen måste 

vara en grupp där det råder tillit till varandra. 

 

Att verksamheter kräver flexibla lösningar är något som återkommer i flera skolors kvalitetsredo-

visningar. Organisationen bör vara flexibel när det gäller både personalresurser och elevgrupper. 

Att det organiseras så, flexibelt, är en viktig förutsättning för ett inkluderande förhållningssätt där 

alla elever ges möjlighet att uppleva både en lärande och en social gemenskap. Hur man kan or-

ganisera för flexibla lösningar är något som måste fortsätta att diskuteras i personalgruppen inom 

skolan, men man behöver också lära av varandra mellan skolorna. I läsårets kompetensutbildning 

specialpedagogik för lärande (fritidshem och grundskol) har detta bearbetats. Det är viktigt även 

med en flexibel undervisning. Bo Hejlskov Elvéns lågaffektiva förhållningssätt stödjer dessa tan-

kar. Detta förhållningssätt gynnar alla elever då ett lugn från en vuxen skapar en trygg och tillits-

full inlärningsmiljö för eleven. Detta arbete kompletteras med att varje skola har skrivit en lokal 

elevhälsoplan som innehåller olika främjande och förebyggande aktiviteter. Den stora elevhälsan 

som finns i Götene kommun möjliggör fler möten mellan elev-vuxen, även om lärare och rektorer 

kan se att ”brandkårsutryckningar” fortfarande förekommer för att stoppa eller förhindra konflik-

ter. Målet är att dessa ska kunna minskas med medvetet arbete. 

 

Implementering av ett arbete tar fem till åtta år enligt skolforskaren Ulf Blossing och de insatser 

som är påbörjade bör fortsätta innan något stabilt resultat kan ses av dessa. Kollegiala samtal är 

bra metod då undervisningen och utbildningen ska utvecklas inom alla verksamhetsområden. 

Flera skolor lyfter fram att de använder förstelärare i kollegiala samtal. Värdegrundsarbetet lik-

som arbetet med trygghet och studiero har även under detta år intensifierats, något som det bör 

vara ett fortsatt fokus på att utveckla. Formerna för detta arbete behöver ständigt ses över och 

utvecklas så att de verkligen får genomslagskraft på skolan. Samarbetet mellan alla personalgrup-

per behöver också öka i dessa frågor men även i frågor som har med undervisning att göra.  

 

Alla tre målen i handlingsplanen för sektor Barn och utbildning har fått en bedömning av målupp-

fyllelse till 3, medel/hög. Det visar att ett gediget arbete har skett på varje målområde men att det 

finns arbete kvar att utveckla inom varje målområde. 

 

Att motivera pojkarna i svenskämnet i allmänhet, i läsning och skrivning i synnerhet, är en utma-

ning. I åk 1-3 arbetar lärarna med motivationshöjande insatser liksom anpassningar av olika slag. 

Hur lärarna kan utgå från varje elevs förutsättningar och behov är något som kommer fortsätta att 
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diskuteras på alla enheter. Av lärarnas analys framgår att dagens elever läser mindre eller på ett 

annat sätt än vad de gjorde tidigare, det gäller pojkar i högre grad än flickor. Detta är något som i 

sin tur avspeglar sig även på skrivförmågan. Det innebär att undervisningen i högre grad måste 

fokusera på läsning och skrivning. Ett systematiskt arbete med läs- och skrivträning måste pågå 

under elevens hela skoltid. 

Likvärdig utbildning 

För att eleverna i Götene kommun ska få en likvärdig utbildning måste fortsatta satsningar ske på 

kommunövergripande kompetensutvecklingstid.  Under året har lärare från några olika skolorna 

mötts för att diskutera undervisning med utgångspunkt i styrdokumenten och i språkets betydelse i 

ämnen. Detta bör utvecklas till nästa läsår och innefatta alla lärare. 

 

Fritidshemmets roll bör fortsätta att utvecklas enligt styrdokumenten. Då vi ser att andelen outbil-

dad personal på kommunens fritidshem inte ökar, trots ökat elevantal är det viktigt att hela tiden 

hålla styrdokumenten levande. Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen och fort-

satta diskussioner behövs kring hur detta ska gå till. Fritidshemmen har under det gångna året haft 

ett utbyte sinsemellan när det gäller diskussioner kring nationella styrdokument och hur innehållet 

i dessa kan realiseras samt kompetensutveckling inom ämnet. Denna typ av diskussioner och 

kompetensutveckling bör fortsätta.  

 

Ett inkluderande förhållningssätt är en framgångsfaktor i arbetet med att alla elever ska nå så långt 

som möjligt i sin kunskapsutveckling och även för att de ska få ett fortsatt gott liv som samhälls-

medborgare. Ett gemensam och långsiktig satsning för att implementera detta förhållningssätt 

behövs där olika personalkategorier från skolans alla verksamheter involveras liksom socialtjäns-

ten och kommunens politiker.  

 

Skolorna i kommunen uppvisar brist på likvärdighet. Detta trots kompensatoriska inslag i budge-

ten har vi ännu inte nått jämlika resultat mellan skolor och grupper. Ett fortsatt analysarbete be-

hövs kring vad detta kan beror på och hur likvärdigheten kan ökas.  
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10. UTVECKLINGSOMRÅDEN 
 

Förskola: 

Insatser 2019-2020 utgår från Lpfö18: 

• Litteraturseminarier kommer att genomföras på alla enheter med fokus på den nya lä-

roplanen. 

• Dokumentation utvecklingssamtal och utifrån den nya läroplanen 

• Övergångar förskola-förskoleklass-fritidshem 

 

Normer och värden 

• ABC för pedagoger 

• Handledning 

• Kollegiala samtal 

 

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt 

• TAKK 

• Läslyftet 

 

Digitalisering 

• Pedagogiskt café 

• Workshops 

 

Grundskola/Fritidshem: 

• Betyg och bedömning  

• Undervisningens kvalitet och ledarskapet i klassrummet.   

• IKT – digitalisering i verksamheten 

• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA 

 

Fritidshem 

• Handledning 

• Fritidsforum 

Förskoleklass 

• Kartläggningsmaterialet 

 

Under respektive mål i handlingsplanen kommer varje verksamhetsform att arbeta med:  

 

Mål 1 

Barn, elever och vårdnadshavare ska känna tillit till att utbildningen håller hög kvalitet. Barn 

och elever ges möjlighet att utvecklas mot målen, så långt som möjligt, utifrån sina förutsätt-

ningar 
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Förskola 

• Projekterande arbetssätt 

• Normer och värden 

• Lpfö-18 

 

Fritidshem 

• Ökad samverkan med skolan kring förhållningssätt och elevsyn med fokus på styrkor 

(salutogena förhållningssättet)  

• Fokus på undervisnings-begreppets innebörd genom kollegiala samtal. (Enhetsvis 

samt på fritidsforum) 

 

Grundskola 

• Ämnesgrupper kring lärarnas ledarskap i klassrummet, likvärdig undervisning och be-

dömning.  

• Ökad samverkan med fritidshemmet kring förhållningssätt, elevsyn med fokus på 

styrkor (salutogena förhållningssättet) 

 

Mål 2 

Barn och elever ska ges förutsättningar som främjar det livslånga lärandet. 

 

Förskola  

• Projekterande arbetssätt 

• Digitalisering 

• TAKK/Bildstöd 

Läslyftet 

• Handledning av pedagogista och specialpedagog 

 

Fritidshem 

• Skapa insikt om inkluderande lärmiljöer (både ute och inne) och dess påverkan för 

elevers sociala och kognitiva utveckling och inlärning. 

 

Grundskola 

• Fortsätta att utveckla språk– och kunskapsutvecklande 

• arbetssätt 

• Skapa insikt om inkluderande lärmiljöer (både ute och inne) och dess påverkan för 

elevers sociala och kognitiva utveckling och inlärning. 

• Sambedömning 

• Kollegiala samtal om bedömning och betyg enhetsvis 

• Följa kommunens rutiner för närvaroarbetet. 

 

 

Mål 3 

Barn och elever ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och hållbar utveckl-

ing. 

 

Förskola 

• Projekterande arbetssätt 

• Klimatsmart förskola 

• Samverkan med samhället och 
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• arbetslivet, närmiljön 

• ex. besöka närområdet, bjuda in lokala aktörer, kontinuerlig reflektion utifrån olika 

omvärldsfrågor 

 

Fritidshem 

• Klimatsmart fritidshem 

• Elever och pedagoger deltar gemensamt i arbetet med att formulera mål, planera, ge-

nomföra och utvärdera lärandet för en hållbar framtid (psykiskt, fysiskt och ekono-

miskt)  

• Samverkan med samhället och 

• arbetslivet i närmiljön 

• ex. besöka närområdet, bjuda in lokala aktörer, kontinuerlig reflektion utifrån olika 

omvärldsfrågor 

• Samverka med till exempel idrottsföreningar och andra aktörer i samhället 

 

Grundskola 

• Elever och pedagoger deltar gemensamt i arbetet med att formulera mål, planera, ge-

nomföra och utvärdera lärandet för hållbar utveckling.  

• Förslagsvis kan man anordna temaarbeten/temaveckor 

• En gemensam SYV-plan ligger till grund för arbetet 

• Vårdnadshavare kommer och pratar om sitt yrke i klasserna 

• SYV-ledaren finns tillgänglig för åk 1 till 6. 

• UF- materialet finns att tillgå 

• Studiebesök på olika företag 

 

  


