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Götene kommun presenterar en artikelserie i fem delar för att synliggöra kommunens kvalitet. Fjärde delen i serien har tema Effektivitet. 

Varje år deltar Götene kommun i en kvalitetsun-
dersökning kallad ”Kommunens kvalitet i korthet” 
där cirka 250 kommuner deltar. 
I denna undersökning granskas skolors effektivitet 
att lära ut olika ämneskunskaper. En jämförelse 
görs bland annat genom att jämföra vilket resultat 
som elever når i årskurs 3 i de nationella proven.

Din kommuns effektivitet

-Vi har ett engagerat lärarkollegie här på Källby Gårds skola, det är 
en avgörande och viktig framgångsfaktor för en väl fungerande skola 
där våra elever kan lära sig ämnen på ett bra sätt. Det säger Gabriel 
Hukvist, rektor på Källby Gård. 

-Jag upplever att lärarna här arbetar bra tillsammans och hjälper 
varandra i undervisningen när det behövs. Tillsammans lär de sig av 
varandra och bidrar till att skolan utvecklas positivt. Som rektor ar-
betar jag för att ge alla lärare förtroende, ansvar och den frihet som 
behövs för att undervisningen ska fungera på ett bra sätt. Jag tycker 
vi ska vara stolta för vår skola och det positiva pedagogiska arbetssätt 
vi arbetar utifrån och trivs väldigt bra här på Källby Gårds skola bland 
dessa fantastiska pedagoger, avslutar Gabriel Hukvist.

”Vi arbetar 
mycket med att 

skapa en bra struk-
tur för lärande, att 
vara tydliga när vi 

lär ut och att 
lyssna på 
barnen”

”Ett engagerat 
lärarkollegie är en 

avgörande och 
viktig framgångs-
faktor för en väl 

fungerande 
skola”

  

Hur kommer det sig att grundskolorna får så bra resultat i Götene 
kommun?
Magdalena Arthursson, speciallärare vid Källby Gårds skola svarar:

-Vi arbetar mycket med att skapa en bra struktur för lärande, att 
vara tydliga när vi lär ut och att lyssna på barnens frågor och utma-
ningar i lärandet. Vi arbetar med barnens delaktighet i lärandet och att 
vi lär tillsammans. Lärarkollegiet arbetar gemensamt och hjälps åt att 
lära ut. När det gäller matematik har vi utvecklat vårt sätt att prata 
och resonera matematik i undervisningen med barnen. I ämnet svenska 
arbetar vi mycket med läs och läsförståelsen hos barnen vilket varit 
framgångsrikt. Det är viktigt att fortsätta utvecklingsarbetet i vår sko-
la. Ett nästa steg är att utveckla våra lärmiljöer i klass och grupprum. 

Magdalena har arbetat 17 år vid Källby Gårds skola och tycker om sitt 
arbete som lärare. Magdalenas drivkraft som lärare är hitta framgångs-
rika metoder för att lära ut matematik och svenska till alla barn.
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Källby gård är en 
grundskola för elever 
från förskoleklass till 
årskurs 6. Fritidshem-
met är integrerat med 

skolverksamheten. 
Källby Gårds vision 

är ”Tillsammans 
lyckas vi”


