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1. Grundfakta
Elever
Antal
elever

Andel
flickor

Andel
pojkar

Andel elever
med utländsk
bakgrund

Andel
föräldrar med
eftergymn. utb.

Förskoleklass

61

44%

56%

-

-

Årskurs 1–6

346

55%

45%

46%

40%

Personal
Heltidstjänster
pedagoger

Pedagoger med
ped.
högskoleexamen

Elever per
pedagog

Pedagoger, tillsvidareanställda

40,2

80,9%

8,6

85,2%
Källa: Skolverket
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2. Resultat
Normer och värden, elevers ansvar och inflytande
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Analys
Resultaten i sammanställningen gäller alla elever i årskurs 5 och 6 på Björkhagaskolan. Av
olika anledningar genomförde eleverna i årskurs 4 inte enkäten.
Eleverna upplever att lärarna har höga förväntningar på dem. Vi har i år högre andel elever
som vet hur det går för dem i skolarbetet och de har bättre kunskap om vad som krävs för
att uppnå kunskapskraven.
I enkäten framkommer två områden som har lägre resultat. “Eleverna i min skola behandlar
varandra på ett bra vis.” “Det finns arbetsro i klassrummet.”
Pedagoger och ledning upplever att vi har en mycket god arbetsro på skolan. Däremot visar
enkäten att eleverna upplevde det annorlunda vid enkättillfället.
Ledning och pedagoger har samma uppfattning som eleverna när det gäller frågan kring hur
eleverna behandlar varandra.
En reflektion kring detta är att arbetet kring värdegrunden tar mycket energi och att
effekten av allt arbete vi gör inte alltid ger de resultat som vi önskar.

Åtgärder
Enkäten genomfördes på höstterminen då det var instabilt i arbetslagen för dessa årskurser.
Det gjordes en omfördelning i personalgruppen, vilket ledde till ökad arbetsro. En ny enkät
gjordes och den visade att även eleverna upplevde förbättrad arbetsro.
På skolan tar vi alla ett gemensamt ansvar för att hålla i och hålla ut gällande vårt
värdegrundsarbete.
Elevhälsan har haft en betydande roll i vårt värdegrundsarbete. I vissa årskurser har
skolkurator tillsammans med mentor haft kontinuerliga samtal med vårdnadshavare och
elev. Vi har sett att det har gett effekt hos ett flertal elever, bland annat i form av färre
konflikter.
Under året har vi haft ett utvecklingsarbete kring värdegrund, där specialpedagog och
skolpsykolog hållit föreläsningar. Det vi kan se i pedagogernas utvärdering är att de upplever
att de har fått med sig bra exempel och flera verktyg för hur man kan arbeta aktivt med
elevgruppen.
Vi har även fortsatt att utvärdera och redigera våra regler och våra rutiner kring värdegrund,
för att uppnå ökad trygghet.
Både Björkhagaskolans undervisningsstandard och vårt gemensamma förhållningssätt är led
i vårt mål mot ökat ansvar för omtanke om varandra.
I vårt värdegrundsarbete har vi tillsammans tagit fram en stödtrappa, vilken finns som stöd
för pedagoger, elever och vårdnadshavare.
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Kunskaper, bedömning och betyg
Andel elever med godkänt ämnesprov 2019 – åk 3
MATEMATIK
Flickor

Pojkar

Samtliga elever

3

55,2%

77,3%

64,7%

Exkl. nyinvandrade
och elever med
okänd bakgrund
66,7%

Totalt

55,2%

77,3%

64,7%

66,7%

Andel (%) av de elever som deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik.
Källa: IST Analys

Andel elever med godkänt ämnesprov 2019 – åk 3
SVENSKA och SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Flickor

Pojkar

Samtliga elever

3

82,8%

59,1%

72,5%

Exkl. nyinvandrade
och elever med
okänd bakgrund
75,0%

Totalt

82,8%

59,1%

72,5%

75,0%

Andel (%) av de elever som deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska/svenska som andraspråk.
Källa: IST Analys
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Andel elever med betygen A-E ämnesprov 2019 – åk 6
ENGELSKA
Flickor

Pojkar

Samtliga elever

6

89,3%

80,0%

86,0%

Exkl. nyinvandrade
och elever med
okänd bakgrund
87,8%

Totalt

89,3%

80,0%

86,0%

87,8%

Andel (%) elever med betyget A-E, av elever som deltagit,
på ämnesprovet i engelska.
Källa: IST Analys

Andel elever med betygen A-E ämnesprov 2019 – åk 6
MATEMATIK
Flickor

Pojkar

Samtliga elever

6

92,9%

100,0%

95,3%

Exkl. nyinvandrade
och elever med
okänd bakgrund
95,1%

Totalt

92,9%

100,0%

95,3%

95,1%

Andel (%) elever med betyget A-E, av elever som deltagit,
på ämnesprovet i matematik.
Källa: IST Analys

Resultat nationella ämnesprov 2019 – åk 6
SVENSKA och SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Flickor

Pojkar

Samtliga elever

6

100,0%

86,7%

95,2%

Exkl. nyinvandrade
och elever med
okänd bakgrund
97,5%

Totalt

100,0%

86,7%

95,2%

97,5%

Andel (%) elever med betyget A-E, av elever som deltagit,
på ämnesprovet i svenska/svenska som andraspråk.
Källa: IST Analys
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Måluppfyllelse vårterminen 2019 – åk 6

Totalt

Flickor

Pojkar

Samtliga elever

57,6%

68,8%

61,2%

Exkl. nyinvandrade
och elever med
okänd bakgrund
67,4%

57,6%

68,8%

61,2%

67,4%
Andel (%) elever med betyget A-E.
Källa: IST Analys

Årskurs 3, analys och åtgärder
NP Matematik år 3
A
B
Antal 49/58 47/58
elever
som
2018 2018
nått
60/64 62/64
kravn
ivån
på
delpr
ov:

C
44/58

D
47/58

E
40/58

F1
49/58

F2
49/58

G1
53/58

G2
51/58

2018
55/64

2018
45/64

2018
50/64

2018
45/64

2018
-

2018
43/64

2018
-

Analys NP Matematik år 3
Resultaten i matematik skiljer sig mellan pojkar och flickor. Flickorna visar ett sämre resultat
än pojkarna. Av flickorna är det endast 16 av 29 deltagande som har klarat samtliga delprov i
matematiken. Av de som inte har klarat så är det drygt hälften som inte har klarat ett
enstaka delprov.
Vi ser att resultaten när det gäller skriftliga räknemetoder med addition(F1) samt mönster
och början till enkel programmering (G1). Under året har skolan haft som prioriterat mål att
SKRIVA vilket visar på ökad effekt vad gäller resultaten i delproven skriva räknehändelse (B)
samt skriftlig räknemetod (F1).
Vi ser att delproven avseende muntlig problemlösning (A) och enkel huvudräkning (G2) visar
en ökad andel godkända elever.
Vi ser mindre goda resultat på delarna som handlar om lästal där eleven själv ska välja
räknesätt (C) samt problemlösningsuppgifter med flera steg i samma uppgifter (D).
Elever som har fått extra stöd från speciallärare visar en tydlig progression, detta syns med
hjälp av progressionstavlorna. Dock syns inte detta i NP resultaten eftersom de inte når upp
till godkänd nivå.
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Under året har pedagogerna i arbetslaget saknat en behörig ämnespedagog i matematik pga
av sjukskrivning. En omfördelning av ämnesansvar gjorde att de övriga i arbetslaget fick ett
ökat ansvar gällande matematikundervisningen.
Pedagogerna har även haft stora utmaningar vad gäller elever med sociala svårigheter.
Om vi jämför resultaten från NP matematik år 3 med föregående års resultat i NP ser vi att
den största skillnaden ligger i resultatet från delprov A där betydligt fler klarade provet förra
året. En analys av det är bl. a att i år var det 6 frånvarande elever vid provtillfället och om vi
räknar bort dessa så blir måluppfyllelsen likvärdig med tidigare år.
När vi jämför resultaten från föregående år för samma elevgrupp med hjälp av
bedömningsmatrisen så ser vi att måluppfyllelsen på gruppnivå har minskat i ämnet
matematik från 91% till 82%.
Jämför vi det resultatet med NP resultatet så sjunker det 17% till.

Analys NP Svenska/SVA år 3
I ämnet svenska har flickorna högre måluppfyllelse än pojkarna.
De delar som alla eller större delen av gruppen klarat av är de muntliga uppgifterna som
handlade om gruppsamtal, enskilt samtal om en skönlitterär text samt uppgifter som
innehöll läsförståelse visar på goda resultat.
Vi ser att resultaten gällande delprov C, läsuppgifter och läsförståelse utifrån faktatexter är
mycket låga. Eleverna behöver ges förutsättningar att muntligt reflektera över innehållet i en
text, händelseförlopp samt även hur eleven själv relaterar den lästa texten till egna
erfarenheter. Av analysen framgår att det endast är Sva elever som inte klarar av dessa
delprov och att pojkar är överrepresenterade.
När vi jämför resultaten från föregående år för samma elevgrupp med hjälp av
bedömningsmatrisen så ser vi att måluppfyllelsen på gruppnivå har minskat i ämnet svenska
från 94% till 80%.
Jämför vi det resultatet med NP resultatet så ökar skillnaden med 7%.
Åtgärder Svenska/SVA år 3
Arbetslaget har prioriterat att förbereda eleverna på provsituationer tidigt under läsåret och
har systematiskt undervisat i de olika delmomenten. Detta har och kommer även
fortsättningsvis att ske med hjälp av STL. Vid samtliga tillfällen som gavs sågs pedagogerna
till att arbeta reparativt.
En förutsättning har varit att dela in elevgruppen i tre delar och att matematik och svenska
har placerats på schemat samtidigt som ett övningsämne. Detta förutsättningar för fler
pedagogerna i undervisningen.

￼
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￼
Åtgärder Matematik år 3
Precis som tidigare behöver arbetslag även fortsättningsvis organisera sig för att få till det
reparativa arbetet som krävs för att öka måluppfyllelsen. Elever var i behov av extra
undervisning i det svenska språket för att träna matematiska begrepp, ord, läsförståelse
samt den kommunikativa förmågan behöver även fortsättningsvis få tillgång till den extra
undervisningen.
Vid samtliga tillfällen som gavs sågs pedagogerna till att arbeta reparativt.
En förutsättning har varit att dela in elevgruppen i tre delar och att matematik och svenska
har placerats på schemat samtidigt som ett övningsämne. Detta förutsättningar för fler
pedagogerna i undervisningen.
Arbetslaget har prioriterat att förbereda eleverna på provsituationer tidigt under läsåret och
har systematiskt undervisat i de olika delmomenten.

Årskurs 6, analys och åtgärder
Analys NP år 6
Jämförelse bedömning, betyg och NP, klass 6, med samma grupp tidigare år
blå
grön
röd
ej
ej
(AB)
(CDE)
(F)
betyg
NP
antal antal
antal antal
antal
SVENSKA
vt 4 (20)
3
15
2
vt 5 (23)
6
14
3
vt 6 (27)
14
10
2
1
NP (24)
13
10
1
3
SVA
vt 4 (20)
vt 5 (22)
vt 6 (22)
NP (18)

1
-

12
12
14
17

7
10
7
1

13

27

2

MATEMATIK
vt 4 (40)
vt 5 (45)
vt 6 (49)
NP (43)

4
8
13
13

27
26
28
28

9
11
6
2

ENGELSKA
vt 4 (40)
vt 5 (45)
vt 6 (49)
NP (44)

5
6
9
12

28
27
28
25

7
12
10
6

NP SV och
SVA (42)

1
4
7

2
6

2
5
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Kommentar till tabell:
I klassen finns fyra nyanlända elever, vilka anlänt under läsåret, en elev med mycket hög
frånvaro, en elev som pga psykisk ohälsa inte klarade av muntligt prov i svenska samt en elev
med IF-diagnos. Dessa elever genomförde inte alla prov och räknas därför inte in i resultaten
för NP. De finns däremot med i betygsresultaten. Tre elever har under mellanstadietiden
bytt från ämnet svenska som andraspråk till ämnet svenska.
När klassen började mellanstadiet var eleverna otrygga som grupp och flera elever hade
mycket stort behov av särskilt stöd. Dessa delar har varit ett stort fokus för lärarna under
åren.
I matematik och svenska har klassen undervisats av pedagoger behöriga i sina ämnen, vilket
inte varit fallet i ämnet engelska. Därav kan man dra slutsatsen att ökad progression
underlättas av pedagog behörig i ämnet.
Analys NP år 6, svenska och svenska som andraspråk
Av de 42 elever som genomförde alla NP var 96% godkända av eleverna i svenska och 94%
godkända av eleverna i svenska som andraspråk. Två elever fick inte godkänt, varav den ene
är nyanländ och kom till klassen 2017 och gärna ville prova att göra provet.
Flera elever som ej var godkända ht-18 klarade nu NP, vilket till viss del beror på en mer
generös bedömning enligt skolverkets riktlinjer än tidigare.
Analys NP år 6, matematik
I matematik fick 95% av eleverna som genomförde provet godkänt provbetyg. Flera elever
som tidigare varit helt röda har med reparativt arbete nått med viss marginal godkänt. Det
har funnits en stor motivation hos dessa elever, som även utnyttjat lovskola under
vårterminen.
Resultaten från NP visar att 44% av klassen når betyg E och 23% når betyg A. Det innebär att
elevgruppen med betyg däremellan är relativt liten. Pedagogerna upplever att den
uppdelningen försvårar arbetet med kamratrespons och försvårar att eleverna drar nytta av
varandra i undervisningen.
En uppdelning av betyget E visar att 82% är sva-elever och 16% är elever som läser svenska. I
en jämförelse med resultatet för NP i svenska beror inte matematikens resultat i första hand
på språkförbistringar, utan i högre grad på bristande omvärldsorientering. Detta är en
tendens vi ser även i lägre årskurser på skolan.
Analys NP år 6, engelska
84% av eleverna som genomfört NP hade godkänt provbetyg. De olika delproven visar på
skilda resultat då 91% klarat läs- och hörförståelse, 89% klarat skrivuppgifterna och 68%
klarat den muntliga delen. Den muntliga delen uppfattade pedagogen som svårast att
genomföra och bedöma.

￼
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￼
Åtgärder år 6
I samtliga ämnen har eleverna tränat på provsituationen med hjälp av gamla NP. Alla
ämneslärare på mellanstadiet varit delaktiga i rättning, bedömning och analys, vilket ger en
förståelse för kunskapsmål, kravnivå samt förbättringsområden på skolnivå. Under året har
också följande åtgärder gjorts för att öka måluppfyllelsen i respektive ämne.
Svenska/svenska som andraspråk år 6
Under året har klassen haft lärarstyrda lektioner med fokus på modellerande. Klassen har
jobbat mycket med genreskrivande, både genom struktur och genom att eleverna fått skriva
mycket egna texter. Mycket av undervisningen har skett via datorer och utifrån STL, som
kamratrespons och checklistor. Eleverna som läser ämnet svenska som andraspråk har bland
annat jobbat med att ta hjälp av strategier för läsförståelse, vilket märktes i resultatet på
dessa delprov. I det reparativa arbetet har arbetslaget delat på ansvaret i ämnet och kunnat
jobba i mindre grupper utifrån svenska som andraspråk eller elever i behov av extra stöd.
Matematik år 6
Pedagogerna har jobbat målmedvetet med det reparativa arbetet, i tätt samarbete med
specialläraren. Där har ett flexibelt synsätt varit grunden, med extra stöd kopplat till de
elever som i stunden behöver. I undervisningen har det vid ett par tillfällen under veckan
varit två pedagoger, varav den ena haft det reparativa arbetet i fokus. Under vårterminen
har elever med störst behov haft ett extra lektionspass i veckan. Detta har kunnat
organiserats i och med den extra busstid språkvalseleverna haft på måndag eftermiddag.
Engelska år 6
Klassen har under mellanstadiet jobbat mot förmågorna, under årskurs 6 med skrivande i
blickpunkten utifrån STL. Pedagogerna har delvis kunnat dela gruppen utifrån behov och på
så sätt jobbat effektivt med det reparativa arbetet. Genom kontinuerliga avstämningar har
pedagogen haft god kunskap om varje elevs progression och förbättringsområden.
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3. Enhetens prioriteringar i kvalitetsarbetet
Mål
➢ Gemensamt ansvar för ökad måluppfyllelse i läsa/skriva/räkna
- Skolans val är SKRIVA
- Använda STL – skriva sig till lärande - i undervisningen
- Arbeta utifrån Björkhagaskolans undervisningsstandard
➢ Ökat ansvar för omtanke om varandra
- Arbeta utifrån Björkhagaskolans undervisningsstandard
- Alla ansvarar för att Björkhagaskolans gemensamma förhållningssätt följs

Vidtagna åtgärder/aktiviteter
Gemensamt ansvar för ökad måluppfyllelse i läsa/skriva/räkna
Skolans val har varit att skriva. Samtliga pedagoger har prioriterat momentet i sina ämnen
och man har tagit ett gemensamt ansvar för detta i arbetslaget.
På skolan har vi två pedagoger som har gått utbildning i STL och genomfört fortbildning för
alla pedagoger på ett strukturerat och engagerat sätt.
Vissa arbetslag har i perioder frångått timplanen och under den tiden prioriterat svenska och
matematik.
Andra arbetslag har satsat på svenska och matematik genom att utnyttja schemaläggning av
övningsämnen. Genom att lägga svenska och matematik mot dessa ämnen har laget kunnat
utnyttja fler pedagoger i undervisningen.
Arbetet med att implementera IST-lärande är genomfört.
Undervisningen i fritidshemmet har haft inslag av skrivande utifrån olika temaarbeten.
Eleverna har då i olika moment fått i uppdrag att skriva olika texter. Fritidshemmet har också
kompletterat ordinarie ämnesundervisning med inslag av att räkna och läsa.
En prioritering vi gjort under året har inneburit att arbetslaget för förskoleklassen har under
detta år avstått STL till fördel för kartläggningsmaterialet. Till hösten är STL inplanerat som
prioriterat utvecklingsarbete för dem.

￼
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￼
Ökat ansvar för omtanke om varandra
Ett syfte för denna prioritering är att skapa trygghet och arbetsro under lektionerna. Under
året har vi, som ett led i detta, utvecklat vår undervisningsstandard med bildstöd.
Elevhälsan har haft en betydande roll i vårt värdegrundsarbete. I vissa årskurser har
skolkurator tillsammans med mentor haft kontinuerliga samtal med vårdnadshavare och
elev.
Under året har vi haft ett utvecklingsarbete kring värdegrund, där specialpedagog och
skolpsykolog hållit föreläsningar. Det vi kan se i pedagogernas utvärdering är att de upplever
att de har fått med sig bra exempel och flera verktyg för hur man kan arbeta aktivt med
elevgruppen. I vårt värdegrundsarbete har vi tillsammans tagit fram en stödtrappa, vilken
finns som stöd för pedagoger, elever och vårdnadshavare.
Vi har även fortsatt att utvärdera och redigera våra regler och våra rutiner kring värdegrund,
för att uppnå ökad trygghet.
Undervisningen i förskoleklass utgår även den från vår lektionsstandard och där arbetar man
medvetet med vårt gemensamma förhållningssätt.
Ett exempel på hur fritidshemmet har arbetat med värdegrund är att man haft temaarbete
kring barnkonventionen. Ett annat exempel är högläsning och diskussioner utifrån boken
Handbok för superhjältar som handlar om hur man är en bra kompis.
Även fritidshemmet arbetar utifrån Björkhagaskolans klassrumsstandard i den mån
verksamheten tillåter.
Både Björkhagaskolans undervisningsstandard och vårt gemensamma förhållningssätt är led
i vårt mål mot ökat ansvar för omtanke om varandra.
På skolan tar vi alla ett gemensamt ansvar för att hålla i och hålla ut gällande vårt
värdegrundsarbete.
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Resultat
Gemensamt ansvar för ökad måluppfyllelse i läsa/skriva/räkna
STL har utvecklat undervisningen och fler pedagoger tar ansvar för skrivprocessen. För att
öka måluppfyllelsen i svenska/SVA arbetar ledningen kontinuerligt tillsammans med
arbetslaget för att få till det reparativa arbetet. Utvecklingsarbetet gällande STL har bidragit
till ett ökat kollegialt lärande och arbetsformer har ökat möjligheten för pedagogerna att
sprida goda pedagogiska idéer över stadier. Det finns pedagoger som inte har kommit igång
med STL-arbetet.
Pedagogerna använder sig utav IST-lärande i varierad utsträckning och kvalité. I
pedagogernas utvärderingar så upplever de inte att lärplattformen är ett naturligt verktyg
för formativ undervisning. Alla pedagoger registrerar sina omdömen i IST-lärande. De flesta
gör bedömningar och lägger in planeringar. Pedagogerna tycker inte att verktyget är
tillräckligt användarvänligt. Inför hösten gäller det för oss i ledningen att planera in uppstart
för ny personal och repetition för de pedagoger som behöver.
Ökat ansvar för omtanke om varandra
Pedagoger och ledning upplever att det finns en god arbetsro på skolan. Vi tror att vår
undervisningsstandard och vårt gemensamma förhållningssätt bidrar till detta och skapar de
goda förutsättningar gällande likvärdighet och förmåga hos pedagogerna att hålla i och hålla
ut.
Ute på skolgården har vi inte lyckats med att skapa den trygghet som behövs. Det
förekommer ovårdat språkbruk och elaka kommentarer mellan elever.
I de elevgrupper där det funnits störst behov av stöd har elevhälsan tillsammans med
arbetslaget arbetat åtgärdande. Vi har sett att kurators och mentors kontinuerliga samtal
med elev och vårdnadshavare har gett positiv effekt hos ett flertal elever, bland annat i form
av färre konflikter.

Analys
Våra prioriteringar har bidragit till ett gemensamt ökat fokus på det svenska språket och ett
gemensamt ansvar för ökad måluppfyllelse i att skriva.
Vi ser att det sker en progression hos eleverna och att pedagogerna jobbar intensivt med
reparativt arbete och med att hitta lösningar för lärande. En stor del av eleverna som börjar
hos oss i förskoleklass har brister i det svenska språket, vilket leder till låg måluppfyllelse
som följer eleverna upp i årskurserna. I skolan behöver vi kompensera dessa brister genom
reparativt arbete. Att “städa upp“ i varje årskurs blir ännu viktigare. Vi behöver därför även
fortsättningsvis se till att vi i undervisningen prioriterar läsa/skriva/räkna och reparativt
arbete.
Björkhagaskolans kultur, att utveckla undervisningen mot mer svenska språket i skolan och
mer tid för läsa/skriva/räkna, genomsyrar nu vår verksamhet.
Den fortbildning i värdegrund som vi har gjort tillsammans med delar av elevhälsan har gett
positiv effekt och pedagogerna känner sig tryggare i sitt arbetssätt och sitt bemötande.
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De insatser som skolkurator och mentorer har gjort tillsammans med enskilda elever och
vårdnadshavare är en viktig del för att få bukt på beteenden och attityder.

Utvecklingsområden
Bibehålla och aktivt fortsätta arbeta för gemensamt ansvar mot ökad måluppfyllelse i
läsa/skriva/räkna.
Arbeta tillsammans för att bryta det negativa språkbruket på skolgården.
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4. Närvaro
Närvaro läsåret 2018-2019
Flickor

Närvaro
Pojkar
Samtliga elever

Flickor

Ogiltig frånvaro
Pojkar
Samtliga elever

Årskurs F
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Årskurs 4
Årskurs 5
Årskurs 6
Årskurs 7
Årskurs 8
Årskurs 9
Totalt
Tabell 1 Närvaro och ogiltig frånvaro läsåret 2018-2019
Källa: IST Analys
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5. Rektors sammanfattande analys
På skolan finns det en professionalism, där pedagoger arbetar hårt för att nå hög
måluppfyllelse och god trygghet för eleverna. Vi har ambitiösa pedagoger som hittar
alternativa lösningar för att uppnå bästa resultat.
Det finns elevgrupper på skolan som behöver utveckla den språkliga förmågan och det
sociala samspelet. Dessa elevgrupper behöver även ta ökat ansvar och få motivation till
skolarbetet. Detta är ett arbete som kräver mycket energi och tålamod av pedagogerna.
Våra resultat visar att det främst är sva-elever som har svårt att nå kunskapskraven. Vi ser
att det sker en progression, men det tar alldeles för lång tid att uppnå godkända resultat.
Till sin hjälp har pedagogerna verktyg som används i det dagliga arbetet, för att systematiskt
följa elevernas resultat och för att göra rätt prioriteringar i undervisningen. Ett väl beprövat
verktyg är vårt arbete med progressionstavlan. Även de insatser vi gjort på skolan under
året, med fortbildning i STL och arbetet med värdegrund, har gett god effekt i verksamheten.
Trots det arbete som görs av arbetslag, elevhälsa och ledning, tar det alldeles för lång tid att
uppnå godkända resultat för våra sva-elever, även om vi ser att det sker en progression.
Vi är stolta över att ledningens mantra, att fokus ligger på läsa/skriva/räkna, har blivit en
kultur på skolan.
Till hösten står vi inför en stor förändring då nya elever och medarbetare börjar hos oss. Då
blir det viktigt att bibehålla vår kultur för gott lärande som finns och få alla att bli en del av
den.
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6. Utvecklingsmål läsåret 2019–2020
Ökad måluppfyllelse i läsa/skriva/räkna
Genom att:
• skolans val är läsa/skriva/räkna
• STL används i undervisningen
Ökat ansvar för omtanke om varandra
Genom att:
• pedagoger och elever arbetar tillsammans för ett gott språkbruk
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