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Inledning 

Enligt skollagen ska varje skola bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Huvudman och rektor är ansvariga för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom 
grundskolan. Med det menas att det pedagogiska arbetet ska kvalitetssäkras, följas upp, 
utvärderas och dokumenteras. 
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1. Presentation av vår verksamhet 
Klockarhagsskolan 7–9 är en grundskoleenhet med 225 elever. Tre elever läser integrerad 
särskolan på enheten. Skolenheten är en av tre på Klockarhagsskolan som är en F-9 skola med 
totalt ca 634 elever och ca 100 personal. Inom rektorsområdet finns också Grythyttans skola F-5 
samt grundsärskola, där inskrivna elever läser integrerat i klass. På enheten 7–9 arbetar ca 30 
pedagoger och ca 12 personer övrig personal såsom rektor, administratör, studie- och 
yrkesvägledare, speciallärare, elevassistenter, fritidsledare samt vaktmästare. 

 

Klockarhagsskolan 7-9, elevantal: 

Antal elever: ht 2021    ht 2020     

Åk 7            86                85                 

Åk 8                       79    66     

Åk 9                       62    71     

Intg. särsk             3     3  Siffror från  jan   2022,( 2021) 

              227              225             

                                                  

 

 

2. Vårt arbete med Systematiskt kvalitetsarbete 
Rektor ansvarar för att upprätta en plan för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Det bygger på delaktighet och inflytande från personal, elever och vårdnadshavare. 

 

Skolans arbete och rutiner med kvalitetsarbetet: 

• I augusti aktualiseras kvalitetsplanen. 

• Utvärderingar och analyser av verksamheten sker kontinuerligt. 

• Eleverna svarar på en trivselenkät en gång per läsår (april). 

• Eleverna i åk 8 medverkar i ett hälsosamtal samt enkät med skolsköterska när ELSA-

undersökningen utförs. 
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• Elever i åk 9 intervjuas enskilt av personal ur trygghetsgruppen på höstterminen och elever 

i årkurs 7 intervjuas under vårterminen. 

• Vårdnadshavare svarar på skolenkäten var annat år. 

• Vårdnadshavare svarar på skolans enkät en gång per år (april). 

• Vårdnadshavare får tillfälle att lämna frågor och synpunkter på ett allmänt stormöte i 

samband med att skolan bjuder på skollunch på kvällstid. Svar redovisas via mail och i 

Infomentor. 

• Rektor ansvarar för att övergripande uppgifter fortlöpande samlas in. 

• I slutet av vårterminen görs utvärderingar och analyser av läsåret. 

• I juni utvärderas kvalitetsplanen och en ny plan tas fram. 

• Kvalitetsplanen skickas ut till personalen på remiss. Efter dialog mellan personal och rektor 

godkänns planen och är färdig i början av oktober, då Skolverket resultatet redovisas. 

 

Enhet 7–9, arbete och rutiner med kvalitetsarbetet: 

För att bibehålla en god kvalitet på enheten behövs planering och utvärdering av verksamheten på 
regelbunden basis och ett nära samarbete med vårdnadshavare och barn. 

 

• Vi gör en grovplanering i början av vår och höstterminen.  

• Varje termin sammanställs olika delar av verksamheten i mallen för 

verksamhetsberättelsen, utifrån centralt innehåll, aktiviteter och färdigheter som tränats. 

• Utvärdering och analyser sker( i januari, måluppfyllelse) och juni-september(hela 

verksamheten). 

• Eleverna är delaktiga och har inflytande genom klassråd/ elevråd, kursråd och på lektioner 

där de kan komma med förslag eller önskemål.  Eleverna har även möjlighet att lyfta sina 

tankar och idéer vid enskilda mentorssamtal. 

• Skolenkäten redovisas på föräldramöten. 

• ELSA-enkäten redovisas på föräldramöten. 
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• Kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare genom skolans plattform Infomentor, vid 

föräldramöten, utvecklingssamtal samt via mail eller post. 

• I årshjulet finns skolans kvalitetsarbete. 

 

3. Områden som vi kvalitetsgranskar 

3.1 Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer 

3.1.1 Normer och värden 

 

Lgr 11 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

 

Vi arbetar efter Lgr 11 där ansvar, demokrati, solidaritet och jämställdhet är den grund som 
grundskolan vilar på. 

Ansvar – Eleverna tar successivt mer och mer ansvar för sina egna studier och sin arbetsmiljö.  

Eleverna ska ta ett växande ansvar för sig själva, gruppen och för material. (läs mer under: 3.1.3 
Elevernas ansvar och inflytande) 

Demokrati – Alla ska känna att de har samma värde. Vi uppmanar och uppmuntrar eleverna att 
komma med idéer, egna funderingar, lära sig kompromissa, lösa konflikter och respektera 
varandra.  

Solidaritet – Vi strävar efter att empati, respekt och hänsyn råder på skolan. Vi ger eleverna 
tillfällen och tid att hjälpa, trösta och ta hand om varandra, samt uppmuntrar eleverna att dela 
med sig.  

Jämställdhet – Alla har lika värde oavsett ålder, kön, social status och särskilda behov. Skolan ska 
motverka traditionella könsmönster. Alla elever ska själva få välja vad de göra på rasterna, 
uppmuntras i sina intressen och talanger. Eleverna ska hjälpas att kunna välja ur ett vidare 
spektrum av aktiviteter, material etc. Det är viktigt att elevernas inte begränsar sig själva i sina val 
pga. traditionellt könsrollstänkande. 

Se även vår trygghetsplan och plan mot kränkande behandling. Den finns på 

skolan och på vår hemsida www.hellefors.se/klockarhagsskolan  

 

Resultat, analys och förbättringsåtgärder 

http://www.hellefors.se/klockarhagsskolan
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Resultatet i sin helhet samt analys av detsamma finns presenterat i utvärderingen av 
trygghetsplanen.  

 

3.1.2 Kunskaper, bedömning och betyg 

Lgr 11 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga 
för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Betyget 
uttrycker i vad mån den enskilde eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för 
respektive ämne. 

Vi eftersträvar att eleverna från årskurs 7-9, har samma mentorer och i möjligaste mån samma 
undervisande lärare i skolans ämnen alla tre skolåren. 

Vi arbetar aktivt för att eleverna ska känna sig trygga på skolan. Konflikter och kränkningar 
hanteras skyndsamt och skolan har höga förväntningar på eleverna att de ska medverka till en 
lugn och trygg skolmiljö. 

Lärarna får kontinuerligt utbildning i betyg och bedömning genom kollegialt lärande, nätverk samt 
föreläsningar. 

Obehöriga lärare har en legitimerad mentor som stöd vid bedömning och betygssättning. 

Eleverna får information om sin kunskapsinhämtning fortlöpande i dialog med sin lärare, genom 
omdömen två gånger per läsår, vid utvecklingssamtal samt vid terminsbetyg. 

Vårdnadshavare får information om sitt barn via omdömen och vid utvecklingssamtal som hålls 
minst två gånger per läsår.  

Undervisningen och skoldagen anpassas efter elevers behov. 

 

Prioriterade utvecklingsområden inför läsåret är: 

• Lärarna: klassrumsledarskap 

• Ökad trygghet och stuidero. 

Insatser:  

• Lärarna har genom kollegialt lärande, läst och diskuterat boken, Handbok i 
klassrumsledarskap, Jonas Nilsson & Martin Karlberg(2020) Läsår. 

• Föreläsning, Fredrik Zimmerman, Hur vi får pojkar att lyckas i skolan, samt 
diskussionsfrågor. Heldag. 

• Föreläsning av Micke Hermansson med konkreta tips på hur man ska få elever och 
andra åhörare att både begripa vad du menar och vilja veta mer. Rätt 
presentationsteknik och retoriska färdigheter är vägen framåt. I utbildningen ingick 
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även mer om övertygande inledningar, storytelling, och effektiv användning av 
tekniska hjälpmedel. 

• Tid avsätts för både personal och elever att arbeta med trygghet och studiero. Eleverna ska 
vara delaktiga i processen gnom att svara på återkommande digital utvärdering av 
stuideron och diskutera resultaten med sin lärare. 
 

Lärarna ska fortsätt delta i utbildning kring klassrumsledarskap. 

Mål. Alla pedagoger ska ha läst boken Klassrumsledarskap och arbeta kollegialt med innehåll och 
tillhörande frågor, samt fått föreläsningar vid två tillfällen i ämnet. 

Analys. Alla pedagoger har deltagit i de flesta av aktiviteterna. 

Resultat. De allra flesta har deltagit aktivt och utvecklat sina kunskaper inom ledarskap. I 
utvärdering av det kollegiala lärandet kring boken Klassrumsledaskap framkom att de flesta tyckte 
att det varit en bra utbildningsinsats, även om mycket av det som står i boken och de uppgifter 
som skulle tillämpas i undervisningen och sedan diskuteras, redan tillämpas på vår skola. Tiden för 
kollegiala diskussioner vad det som gav mest, enligt svaren i utvärderingen. 

 

Ökad trygghet och stuidero. 

Mål.  Eleverna ska känna ökad trygghet och högre studiero. 

 

Hanterade kränkningar under läsåret 21.22 

 

 

Skolenhet 7–9 har hanterat 12(4 stycken 20/21) kränkningsärenden under läsåret 
fördelat på, 1 trakasserier, 6 verbala, 1 sexuella trakasserier, 1 text/bild, 1 
psykosocial och 2 fysiska kränkningar. Ärendena är utredda och avslutade. Det är 8 
fler ärenden än förra året. Med tanke på att det är 227 elever fördelat på en relativt 
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liten yta och att personalen haft extra koll på tryggheten, är siffran inte 
anmärkningsbar. Naturligtvis ska skolan ha nolltolerans, men det är elever i 
högstadienivå och att konflikter uppstår får vi räkna med och hantera.  

Trygghetenkäten 21.22 

 

Skolan har elevassistenter och rastvärdar ute på alla raster, vilket gör att många 
konflikter och kränkningar tas om hand direkt och inte går så långt som till att de 
rapporteras in som kränkningsärenden. Rastaktiviteter i form av möjlighet att tala 
moderna språk på rasten, spela schack samt pingis har genomförts. Elevcaféet har 
utökat öppettiderna till största delen av skoldagen förutom lunchtid. Caféet har 
stängt under lunchtid för att inte konkurrera med elevrestaurangen. 

Under höstterminen har elever i årskurs 9 intervjuats enskilt av representanter i 
trygghetgruppen och detsamma har gjort med elever i årskurs 7, under vårterminen. 
Det framkommer att de flesta trivs mycket bra i skolan och känner sig trygga. 
Eleverna är nöjda med sina lärare och känner sig uppskattade och att de får det stöd 
de behöver av dem. Många elever i årskurs 7 upplever att de först varit oroliga för att 
vara i den nya klassen, men sedan upptäckt att de får nya kompisar och trivs mycket 
bra. 
 
Studiero. Skolan har konstruerat ett mätverktyg, där eleverna vid tre tillfällen under läsåret får 
svara på hur de upplever studieron i de olika ämnena. Resultatet diskuteras sedan i klassen med 
klassföreståndarna, på lektionerna samt i personalgruppen. På en skala 0–10 ligger resultatet för 
alla klasserna i snitt mellan 7,5 och 8. Relativt lika fördelat mellan flickor och pojkar, vilket även 
stämmer väl överens med resultatet i trygghetenkäten. När man intervjuar eleverna enskilt säger 
de att det naturligtvis varierar med studieron beroende på vad man arbetar med och om det till 
exempel hänt något speciellt. Likaså upplever enskilda elever i hög grad studieron olika. Vissa vill 
ha helt tyst, medan andra kan jobba även om det är pratigt. Positivt är att ingen elev i årskurs 8 
som svarat på Skolenkäten, har svarat att det aldrig är så stökigt på lektionerna att de har svårt att 
koncentrera sig. 
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Skolinspektionens skolenkät, läsåren 2022 

Under vårterminen genomföres Skolenkäten. 81% av eleverna i årskurs 8 svarade, 67% av den 
pedagogiska personalen och 36% av vårdnadshavarna. 

Frågor och svar i sin helhet, finns under följande länk:  

Klockarhagsskolan åk 7-9, Hällefors kommun (skolverket.se) 

Svar, årskurs 8 jämfört med riket. 

 

 

Resultat/analys 

Skolenhetens resultat för Klockarhagsskolan 7–9 står sig väl mot riket. I skolenkäten 2020 var styrkorna 
anpassningar, trygghet och tillit till elever förmåga och förbättringsområden, delaktighet, ordningsregler 
och studiero. 

https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=621837
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I årets enkät är styrkorna som eleverna uppger lärarnas arbete på lektionerna och lärarnas bemötande mot 
eleverna, samt tryggheten. Förbättringsområden är Inflytande, studiero och elevers bemötande mot 
varandra. 

Vårdnadshavare, jämfört med riket 

 

Resultat/analys 

• I enkäten från 2020 Stimulans, stuidero och grundläggande värden förbättringsområden och 
trygghet, förhindra kränkningar samt anpassningar styrkor enligt vårdnadshavarnas svar. I 
årets enkät, ligger skolenhetens svar från vårdnadshavarna något under riket. 
Vårdnadshavarna är mindre nöjda än eleverna. Till viss del beror det på att svaret ”vet ej” 
förekommit och det kan kopplas till att informationen från kanske behöver förbättras eller 
förändras. Vårdnadshavarnas svar gällande elevers bemötande av andra elever är ett 
förbättringsområde. Däremot är nöjdheten med lärarna god. 

 

Kvalitetsmått 

Årligen återkommande tester/diagnoser/prov: 

Läshastighetstest samt läsförståelsetest, årskurs 7–8 (DLS) 

Diamanttester årskurs 7–8 

Nationella prov, årskurs 9 
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Behörighet till nationellt gymnasieprogram, årskurs 9  

Resultat, skillnader i meritvärde pojkar/flickor 

Resultat, skillnader i meritvärde elever svensk bakgrund/nyanlända elever 

Slutbetyg årskurs 9  

Trygghetsenkät 

Trygghetsintervjuer 

Skolenkäten (2022) 

 

Resultat, analys och utvecklingsåtgärder 

Analys av måluppfyllelsen i sin helhet presenteras som följer: 

 
Vårterminen 2022 
Gymnasiebehörighet, årskurs 9 
(Källa: Skolverket) 
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Vårterminen 2021 
Gymnasiebehörighet, årskurs 9 
(Källa: Skolverket)  
 

 
 

Analys. Andelen elever i procent som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet har ökat 
jämfört med föregående läsår med 5,1 %. Antalet elever som var behöriga till ett 
studieförberedande program har sjunkit jämfört med föregående läsår. Fortfarande har 
skolenheten till stor del många elever som har annat modersmål än svenska. Vissa har kommit 
som analfabeter, vissa har varit för kort tid i Sverige och vissa har flyttat runt i många kommuner 
och bytt skola ofta och har därför inte hunnit landa i det svenska skolsystemet, fått den hjälp och 
stöd som de behöver på grund av frekventa skolbyten. Det fanns också i elevkullen ett antal elever 
med hög grad av psykisk ohälsa eller diagnoser som gjorde det svårt att nå målen i skolans ämnen. 
Här har anpassningar gjorts, men eleverna har inte orkat/hunnit nå målen i ett eller flera ämnen. 
Att så få elever var behöriga till NT, beror på att många av eleverna som var nyanlända, hade ISP 
(Individuell studieplan) för att ha möjlighet att nå så långt som i kärnämnena. Dessa elever läste 
oftast inte no-ämnena då målet var att bli behörig till ett yrkesprogram. 
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Vårterminen 2022 
Meritvärde samtliga, årskurs 9 

 
 
 
Meritvärde samtliga, årskurs 9, senaste tio åren (Källa: Skolverket) 
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(Källa: Skolverket) 
 
Analys. Meritvärdet för flickor har sjunkit detta läsår med 26,8 poäng. För pojkarna har det ökat 
med 11,6 poäng. Totalt har meritvärdespoängen minskat med 7,5 poäng. Bland avgångseleverna 
var det ett antal flickor med psykisk ohälsa och komplicerade diagnoser som fick låga resultat. En 
elev nådde inte betyg i något ämne på grund av hög frånvaro.  I en relativ liten grupp, gör dessa 
elever stort påverkan på resultatet. Vi ser att många av de nyanlända eleverna, men även elever 
med annan bakgrund än svensk, flyttar oftare mellan olika kommuner och det gör att de eleverna 
har svarar att nå resultat. De får börja om på ny skola, med nya pedagoger och nya kompisar. Vi 
ser också att många av de inflyttade eleverna med annan bakgrund än svensk och nyanlända, inte 
fått de utredningar och stöd som de har rätt till på de skolor de gått. Det saknas ofta de 
kartläggningar som ska göras enligt skollagen och många har inte haft en individuell studieplan 
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som de har rätt till. Detta får alla elever som börjar på Klockarhagsskolan, men insatsen kommer in 
för sent, innan slutbetygen i årskurs 9 ska sättas.  
 
Vi ser också att så kallad ”social dumpning” förekommer. Elever som kom under årskurs nio till 
Klockarhagsskolan, placerade av andra kommuner (gömda eller i behov av bostad). Dessa elever 
har ofta inte haft fungerade skolgång och har stora kunskapsluckor. 
 
Jämför man Klockarhagsskolan resultat med Örebro län eller riket, ser man att skolans kurvor 
ligger lägre. Man ser också att kurvan har stora svängningar från årskurs till årskurs. Detta beror på 
att det jämfört med länet eller riket är små kullar där individuella resultat, både positiva och 
negativa ger stort utslag. 
 

Måluppfyllese per ämne, årskurs 9 (Källa:Skolenhetens material) 

Vårterminen 22 
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Vårterminen 21 

 
 

 

 



20 
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Analys:  
Om man ser till kärnämnena, matematik, svenska/Sva samt engelska, ser man att 2% färre elever fick 
godkänt betyg i matematik. I svenska var alla eleverna godkända både vårterminen 21 och 22. I svenska 
som andraspråk blev 6,4% fler elever godkända vårterminen 22. 7 av 10 elever varej  godkända i svenska 
som andraspråk. Förklaringen är att svenska som andraspråk är ett kärnämne med högra krav för att nå ett 
godkänt betyg. Få nyanälda elever hinner nå de kraven för ett slutbetyg i årskurs 9. När det gäller resultatet 
i engelska, var det 2,3 % fler elever som nådde godkänt.  

Bland övriga ämnen ser man att en hög andel av eleverna inte når godkänt i idrott- och hälsa, även om 
resultatet var något bättre vårterminen 22 än föregående läsår. Brist på färdigheter i simning och 
orientering är de främsta orsakerna, men det var även ett antal elever som av olika anledningar valde att 
inte visa sina kunskaper i ämnet. 

NO -ämnena har hög andel ej godkända elever. Tills stor del beror det på att nyanlända elever inte har nog 
kunskaper för att nå ett godkänt betyg innan årskurs 9. Vi ser också att elever med psykisk ohälsa har svårt 
att orka med att ta in och nå godkända resultat i dessa ämnen. Ofta läger dessa elever mer energi på att bli 
godkända i kärnämnena plus fem andra ämnen (ofta praktisk- estetiska), för att bli behöriga till ett 
yrkesprogram på gymnaiset. Till läsåret 22/23 har vi sett över läroböcker och stödmaterial i NO-ämnena 
samt tillsatt högre grad av stuidehandledning. 

Positivt är att trenden i övriga ämnen håller i sig med hög andel godkända elever. Som exempel kan nämnas 
ämnet moderna språk, där alla elever nådde godkända betyg vårterminen 22. För ett antal år sedan, var det 
många elever som slutade läsa spanska eller tyska, men under de senaste åren, fullföljer de flesta elever 
som börjar med spanska eller tyska kursen och har godkända slutbetyg. 
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Betygsfördelning, vårterminen 22. Årskurs 9 

 
 
Betygsfördelning, vårterminen 21. Årskurs 9 
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Betygsfördelning flickor/pojkar, vt 22 

 
                          

Betygsfördelning flickor/pojkar, vt 21 
 

 
 
Analys: När man jämför betygsfördelninen mallan pojkar och flickor läsåret 20/21 och 21/22 ser man att 
fördelningen per betyg mellan pojkar och flickor har utjämnats. Till stor del beror det på att flickorna fått 
färre höga betyg, men även till viss del på att fler poljar fått höre betyg. 

Resultat, nationella prov 

 För läsåren 2019/2020 och 2020/2021 har inga resultat för nationella prov samlats in då de flesta nationella prov 
har ställts in och några få har genomförts under perioden med pandemin. 
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SVENSKA, resultatanalys läsåret 21.22 

Lästest/ordförståelse/rättstavning åk 7 och 8 

Material: DLS-diagnos 

Syftet med lästestet är att analysera läshastighet och läsförståelse. 

Mål: Alla elever ska ha godkända/förbättrade resultat i testerna. 

Analys: Svenska DLS 2021/2022 

 
Åk 7 
 
Läsförståelse, läshastighet och stavning ligger på bra nivåer i alla klasser i åk 7, både i svenska och 
svenska som andraspråk. 
 
De avvikelser som finns beror på konstaterad dyslexi eller att eleverna läser svenska som 
andraspråk och har kommit olika långt i sin språkutveckling. 

Under läsåret har vi lagt in extra rättstavning, både mer riktade rättstavningsperioder samt extra 
fokus på stavning vid skrivandet av olika texttyper. 

Gällande läsning så arbetar vi kontinuerligt med läsförståelse, t.ex. vid högläsning samt mer riktade 
läsförståelseuppgifter gemensamt, i smågrupper eller enskilt. Vi tar även upp olika lässtrategier, 
lästekniker samt studieteknik kontinuerligt under läsåret. 

Läsförståelsematerialet “Öva och pröva åk 7” används, såväl i grupp som enskilt. Svenska som 
andraspråk använder “Tummen upp” för kontinuerlig utvärdering av kunskapsutvecklingen. 
Läromedlet “Introboken” är inköpt till alla elever och fungerar som en grundbok där de olika 
förmågorna inom svenska tränas. 
 
Vi kommer att fortsätta med SKUA-metoder i enlighet med den utbildning vi genomgått. I åk 7 har 
vi även utrymme att fokusera på de högre betygskraven då grunden redan är stabil. 
 
Åk 8 
 
Vi ser överlag att det finns brister och även viss försämring eller stagnation hos en del elever sedan 
testerna i åk 7. 
 
16 elever från svenska som andraspråk och 6 elever från svenska ligger lågt resultatmässigt på 
läsförståelse.  
Gällande ordförståelse ligger 20 elever från svenska som andraspråk samt 8 elever från svenska lågt 
i resultat. 
17 svenska som andraspråkselever och 15 svenskaelever ligger lågt i resultat på stavningstestet. 
Uppenbara orsaker till ovanstående resultat är dels att ett stort antal är svenska som 
andraspråkselever som kommit olika långt i sin språkutveckling, dels att några elever har 
konstaterad dyslexi. Övriga har andra typer av diagnoser eller problem som kan inverka. 
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Det faktum att vi levt i en pandemi de senaste åren kan också tänkas ha bidragit till resultaten. Det 
har från och till varit lite hackigt då en del elever p.g.a. pandemin varit hemma mer än vanligt. 
Likaså har lärare också varit frånvarande en del. En rimlig slutsats är att pandemin påverkat 
skolresultaten negativt. 
 
Ytterligare orsaker till resultaten i åk 8 kan vara att det varit en del lärarbyten/vikarier för några 
klasser under tidigare år vilket kan ha gjort att undervisningen inte haft den kontinuitet som behövs. 
I åk 7 splittrades dessutom klasserna till fyra nya, dessa fyra klasser delades sedan in i tre 
svenskagrupper med blandade elever från alla fyra klasser. Uppstarten var ganska skakig, svårt att 
få arbetsro i de nya konstellationerna. 

Under läsåret har vi lagt in extra rättstavning, både mer riktade rättstavningsperioder samt extra 
fokus på stavning vid skrivandet av olika texttyper. 

Gällande läsning arbetar vi kontinuerligt med läsförståelse, t.ex. vid högläsning samt mer riktade 
läsförståelseuppgifter gemensamt, i smågrupper eller enskilt. Vi tar även upp olika lässtrategier, 
lästekniker samt studieteknik kontinuerligt under läsåret. 

Läsförståelsematerialet “Öva och pröva åk 8” används, såväl i grupp som enskilt. Svenska som 
andraspråk använder “Tummen upp” för kontinuerlig utvärdering av kunskapsutvecklingen. 
Läromedlet “Introboken” är inköpt till alla elever och fungerar som en grundbok där de olika 
förmågorna inom svenska tränas. 
 
Vi kommer även att fortsätta med SKUA-metoder i enlighet med den utbildning vi genomgått.  
 
Arbetet vi påbörjade i åk 7 fortgår och börjar ge resultat. Arbetsron har förbättrats avsevärt. Några 
elever har bytt grupp vilket har gett positivt resultat. 
 
 
MATEMATIK, resultatanalys läsåret 21.22 
 
Diamant, vt 2021 

Mål: 

Att hitta matematiska svagheter på både grupp- och individnivå samt sätta in relevanta åtgärder 
utifrån resultaten av diagnoserna. 

 

Analys:  

Vad det gäller enkla ekvationer ser vi en tydlig progression från år 7 till år 8. I år 8 presterar 
eleverna klart bättre.  

Vad det gäller bråkräkning ser vi inte att det går framåt på samma sätt. Förklaringen kan vara att 
eleverna inte befäster grunderna i bråkräkning och taluppfattning.  
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Eleverna upplever bråk och procent som särskilt svårt. Även om vissa elever tar till sig metoder, så 
saknas i många fall uppfattning om rimlighet.  

Många elever klarar bråk, procent och skala när vi jobbar med det. Men när vi går tillbaka till det 
utan att ha arbetat med det på ett tag är många elever osäkra.  

Vi fortsätter att vara tydliga när vi arbetar med procent. Trycka på vikten att förstå procent.  

Vi ska lägga tid på att träna multiplikationstabeller i år 7. Kanske lägga en halvtimma i veckan på 
det till en början för att öka säkerheten. Att kunna multiplikationstabellerna hjälper eleverna både 
med bråkräkning och med divisioner.   

Insatser: 

MA: Skolans val, matematik utökas med 15 min per klass och vecka (år 7-9) 
Diamanttester utförs(höst 7-9 och vår 7-8)  
Vi går i genom diagnoserna med klasserna 
Årskurs 7 får extra träning i multiplikationstabellen 
 
 
Engelska, resultatanalys läsåret 21.22 
 
Var är vi? 
I åk 7 vanlig engelska inleds läsåret med diagnoser från Skolverket där skriftlig förmåga, läs- och 

hörförståelse testas. Syftet är att snabbt se huruvida resurser måste in i någon klass för att stötta 

upp. Diagnoserna ger även en fingervisning om huruvida nyanlända elever kan gå i vanlig klass 

eller om deras kunskapsnivå är så låg att de måste jobba med grundläggande engelska i 

internationella klassen. I en åk 7 läsåret 2017/2018 testades materialet “Tummen upp, 

kartläggning Engelska åk 7” i stället för diagnoser. Materialet fungerade bra men har inte använts 

efter det. 

     I SvEng-grupperna görs regelbundna läsförståelse- och hörförståelse diagnoser varje vecka i 

samtliga grupper och dessa utgör underlag för en tävling och även som material för bedömning 

och vid betygssättning. I Åk7 och Åk8 använder vi oss av läsförståelsematerialet ”Reading Success 

A” respektive ”Reading Success B”.     

     I SvEng9 används ett äldre läsförståelsematerial (I. Jennersjö, David Mills och Skolförlaget Gävle 

AB, 1967) på ett liknande sätt som i åk 7-8. Vad gäller hörförståelsediagnoserna så nyttjas 

materialet som finns på www.esl-lab.com.  Åk7 lyssnar på ”easy level”,  Åk8 på ”medium level” 

och Åk9 lyssnar på ”difficult level”. 

http://www.esl-lab.com/
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     I grammatikundervisningen i SVEng-grupperna arbetar eleverna med ”Träna engelsk 

grammatik/Basic English Grammar” (B. Carlsson & L. Sjöholm). Detta är ett äldre material som är 

mycket bra och tydligt och som eleverna uppskattar och förstår och tar till sig bättre än 

grammatiken som finns i ”What´s up?”. I åk 8 vanlig engelska genomförs ytterligare tester på läs- 

och hörförståelse för att stämma av nivån på grupperna, samt få en bild av eventuella nytillkomna 

elevers kunskapsnivå. Det blir allt vanligare att elever kommer till vid terminsslut eller mitt under 

pågående termin.  

     En diagnos genomförs i vanlig klass efter varje kapitel, där läs-, hör- och skriftlig förmåga testas. 

Här ges den undervisande läraren en kontinuerlig avstämning av enskilda elevers kunskapsnivå, 

vilket i sin tur ligger till grund för extra stöttning elevernas svaga sidor samt eventuell stimulans av 

duktiga elevers kunskapsutveckling i form av svårare uppgifter.    

 

 

 

 

Vart ska vi? 

Målet är att säkerställa att skolans resurser används på bästa sätt samt att varje elev kan få den 

individuella stöttning som behövs för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling under åk 

7–9. Den sista kontrollen som görs är de nationella proven i åk 9 och då ska det inte ha varit 

möjligt för någon elev att ha fallit mellan stolarna när det gäller någon förmåga.  

 

Hur blev det? 

Statistik har endast förts under läsåren 18/19 och 19/20, vilket innebär att ingen grupp ännu har 

gått ut högstadiet, den första grupp av de som ingår i statistiken gör nationella provet läsåret 

20/21. Dock har samtliga diagnoser använts under lång tid och arbetssättet har fungerat väl när 

man ser till tidigare resultat på de nationella proven i engelska. Att dra några slutsatser av 

resultaten kan dock bli svårt, då gruppernas sammansättning ändras hela tiden. Hällefors har en 

stor tillströmning med nya elever med stora skillnader i kunskapsnivå. Detta gör att man aldrig vet 

från år till år hur kunskaperna ska fördelas och därför är det svårt att säga om och hur 

undervisningen ska förändras för att ytterligare höja resultaten. Här sker anpassningar löpande. 

 

3.1.3 Elevernas ansvar och inflytande  
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Lgr 11 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 
elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. 

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter, och 
att vi ska ta del av elevernas åsikter och intressen. 

Skolan har klassråd och elevråd 7 ggr per läsår. 

På elevrådet är det eleverna själva, under överinseende av lärare, som ansvarar för att hålla i 
mötet. Eleverna turas om att vara ordförande sekreterare. 

Innan varje elevråd har klasserna ett eget klassråd för att få möjlighet att i klassen lyfta aktuella 
händelser eller önskningar i innan elevrådet. Efter elevrådet, återför elevrådsrepresentanterna 
protokollet till sin klass. 

Rektor och SYV har kursråd med elevrepresentanter från alla klasser där skolans ämnen och 
undervisningen utvärderas. Klassen har först diskuterat ämnena, sedan hålls kursråd. Det som 
framkommer återförs till undervisande lärare som återkopplar och diskuterar med sina grupper.  

Elevenkät utförs en gång per läsår (Trygghetsplanen) – enkäten handlar om trygghet, trivsel, 
ansvar, studiero. Eleverna gör enkäten under vårterminen. 

Enskilda trygghetsintervjuer hålls med eleverna i årskurs 8 och 9 en gång per läsår. Årskurs 7 har 
hälsosamtal med skolsköterska (ELSA-enkäten) 

Eleverna ges tillfälle att läsa sina terminsomdömen och förbereda sina utvecklingssamtal på 
svensklektioner. 

 

Prioriterade utvecklingsområden för läsåret: 

• Trygghet och studiero 

Insatser/åtgärder 

Klassråd, där eleverna har en elevrådsrepresentant som för vidare klassens frågor och åsikter till 
elevrådet. På elevrådet tillfrågas representanterna hur de upplever stämningen i skolan samt hur 
det är med stuideron. 

Elevråd, där elevernas frågor och åsikter tas upp. Information till klasserna från skolledning ges. 
Studirobarometern har genomförts 3 ggr under läsåret och diskuterats i klasserna. 

Rektor har varit på lektionsbesök. 

Rastaktiviteter i form av schackspel, utökade öppettider på elevcaféet, pingis med ansvarig 
elevassistent samt utomhuspingisbord. 

Eleverna i åk 7 och 9 har blivit intervjuade av Trygghetsgruppen samt besvarat trygghetsenkäten 
under vårterminen. Eleverna hade här möjlighet att lyfta fram sina åsikter om skolan. Resultatet 
finns presenterat i Trygghetsplanen. 
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Årskurs 7 har deltagit i ”Catwalk i skolan”. Ett program för att på ett naturligt sätt få möta 
människors olikheter och lära sig uppskatta dem. Start | Catwalk i skolan 

Klassdagar för att eleverna ska lära känna varandra och sina klassföreståndare bättre. 

Trygghetgruppen och övrig personal har aktivt jobbat med konflikter och gjort snabba insatser vid 
konflikter och upplevda kräkningar.  

 

 

Resultat, analys  

Trots att det är stora årskurser i både årskurs 7 och 8 som gör att det är trångt på enheterna och i 
korridorer och trappor på raster, upplever de flesta eleverna att det är lugnt och tryggt på skolan 
(se svar, trygghetenkäten 21.22). vid de enskilda trygghetintervjuerna med årskurs 7 och 9, faller 
de flesta svaren inom spannet för att det är ok till mycket bra med tryggheten på skolan. 

Eleverna önskar fler rastaktiviteter, men det har inte funnit personal som haft tid att ansvara för 
fler aktiviteter. 

När det gäller stuidero, upplever flertalet lärare att stuideron blivit bättre under läsåret och 
eleverna svara att den för det mesta är bra, men att det kan variera mellan olika lektioner och vad 
man gör på lektionerna. Den kan också skilja sig mycket på individnivå på hur arbetsron upplevs. 

3.1.4 Skola och hem 

Lgr 11 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa 
möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 

Ett fungerande samarbete mellan hem och skola är av stor vikt. Vårdnadshavarnas inställning till 
sitt barns lärande och studier har stor betydelse för elevens allmänna uppfattning och inställning 
till skolan. Det är viktigt att vårdnadshavarna visar intresse för barnets skolgång, deltar på 
föräldramöten och utvecklingssamtal samt hjälper sitt barn med sina hemuppgifter i den 
utsträckning som krävs. 

Med tanke på barnets lärande och välmående är det av stor vikt att vårdnadshavarna meddelar 
skolan om speciella händelser i familjen. Det ger skolan bättre möjligheter att förstå elevens 
situation under skoldagen. 

Klassläraren skickar hem information vid behov. Föräldramöte har vi en gång per termin och 
utvecklingssamtal en gång per termin, men även extra samtal vid behov.  

Var annat år har vårdnadshavarna möjlighet att svara på Skolenkäten om deras barns trivsel och 
skolarsituation. 

Plattformen Informentor finns. Där kan vårdnadshavare få information om det som händer i 
skolan samt om deras barns resultat. 

https://catwalkiskolan.se/
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Storföräldramöte med ”Lunch på kvällstid” hålls en gång per läsår. Vårdnadshavarna får äta 
samma lunch som eleverna ätit på dagen och får information från skolledning. I år fick 
vårdnadshavarna information om arbetet med trygghet och studiero på skolan. Rektor skickar 
några informationsbrev per läsår till vårdnadshavarna via infomentor och via mail. 

Vårens föräldramöten blev inställda på grund av det rådande läget med corona. 

 

Prioriterade utvecklingsområden för läsåret är: 

Inget speciellt område 

Insatser: På grund av covid 19, har inga föräldramöten hållits. Information till vårdnadshavare har 
skett via mail samt på Infomentor. 

 

3.1.5 Övergång och samverkan 

Lgr 11 

Samarbetsformer som finns mellan de olika stadierna: 

• Plan finns för överlämnande vid stadieövergångar inför nytt läsår, samt för övergång till 

gymnasieskolan.  

• Årskurs 6 från Grythyttan kommer och hälsar på sina blivande klassföreståndare och får se 

högstadiets lokaler. 

• På vårterminen hälsar de blivande klasslärarna i årskurs 7 på eleverna i årskurs 6 på 

Klockarhagsskolan (även klassen från Grythyttans skola) Eleverna får även besöka 

högstadiets lokaler. 

• Brandövningar hela huset, årskurs 1– 9 

• Gemensamma utbildningar hålls för hela grundskolans personal. 

• De äldre eleverna har möjlighet att förlägga sin PRAO i de lägre årskurserna. 

• Elever har möjlighet att vara ”elev för en dag” på gymnasieskolan. 

• Alla elever i årskurs 9, bjuds in till en heldag på Pihlskolan. 

• Vi har överlämnanden och möten med elever och mottagande pedagoger på 

gymnasieskolan i slutet av årskurs 9, för de som önskar. 

• Vi bjuder in gymnasieskolor till vår årliga gymnasiemässa. 
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• Samverkan sker mellan IT-ansvariga för årkurs 7–9 samt gymnasieskolan (Pihlskolan). 

• Vart annat år deltar grundskolan i en yrkeslivsmässa som anordnas i samarbete mellan 

olika instanser i kommunen. 

• Elever som har behov, får komma och träffa klassföreståndare eller speciallärare i slutet av 

terminen eller veckan innan skolan börjar efter sommarlovet. 

• Samverkan mellan kommunens privata- och kommunala arbetsplatser för att eleverna ska 

få möjlighet att genomföra PRAO. 

• Dagsverke genomfördes i årskurs 7–9. Pengarna som eleverna på olika sätt samlade in, 

skänktes till UNICEF, till förmån för barn i Ukraina. Detta är kopplat till läroplanens mål om 

solidaritet med svaga och utsatta (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, sid 7)   

Resultat, analys och förbättringsåtgärder 

I år fick årskurs 8 möjlighet att genomföra PRAO på fysiska arbetsplatser. Inför nästa läsår, hoppas 
vi kunna återgå till fullo till SYV-planen då kontakter med yrkeslivet är viktigt för elevernas 
studiemotivation. 

Under dagsverket samlande eleverna in drygt 24 tkr genom att till exempel ha torgförsäljning av 
bakverk och plantor, samla in pant eller utföra tjänster åt både företag och privatpersoner. Det var 
elevrådet som beslutade vilken organisation som skulle få pengarna. 

Brandövningar har genomförts. Både en planerad och en oplanerad som berodde på ett systemfel. 
Skolan utrymdes snabbt och utan komplikationer. Till hösten kommer hela grundskolan få en 
”säkerhetsapp” som ska introduceras bland personalen.  Detta ska höja säkerheten på skolan och 
underlätta agerande vid olika krissituationer.  

Gymnasiemässan genomfördes digitalt på grund av covid19. 

Överlämningar mellan stadier har skett. 

 

3.1.6 Skolan och omvärlden 

Lgr 11 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt 
utbildning.  

Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som 
eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i 
övrigt. 
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En skola är en del av samhället, den påverkas av samhället och den påverkar samhället. Vi har 
stort stöd av samhället och vi samverkar med dem på många olika sätt. 

Vi har en omfattande och aktiv SYV-plan och arbetsplatsförlagd PRAO i årskurs 8–9 samt en egen 
gymnasiemässa på skolan och en arbetsmarknadsvecka. 

 

 

Studiebesök, utflykter och traditioner 

Årskurs 8: Höghöjdsbanan, Hellefors Herrgård 

Årskurs 9: Studieresa, Stockholm (ej genomförd pga Covid-19) 

Sommaravslutning i Krokbornsparken årskurs 9 

Skolbio samt tema-dagar, Catwalk(allas lika värde) 

Arbetsmarkandsmässa, Spana vägen (var annat år) 

Lady och Lufsen årskurs 7 

Skoljoggen årskurs 8 

Klockarmaran årskurs 9 

Kocktävling, årskurs 9 

Resultat, analys och förbättringsåtgärder 

Alla aktiviteter har genomfört förutom studieresan för årskurs 9. Vissa av aktiviteterna fysiska 
andra digitalt pga. covid19.  

 

3.1.7 Rektorns ansvar 

Lgr 11 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn 
ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och 
kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt 
ansvar för att: 

• skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

• skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 

kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, 

datorer och andra hjälpmedel, 
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• undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd 

och den hjälp de behöver 

kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i 
skolan, 

• resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling 

som lärare gör, 

• undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta 

större kunskapsområden som en helhet, 

• i undervisningen i olika ämnen integrerar ämnesövergripande kunskapsområden, 

exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna 

med tobak, alkohol och andra droger, 

• formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får 

information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ, 

• samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta 

erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning, 

• den studie-och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning 

inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning, 

• personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter, 

Prioriterade utvecklingsområden för detta läsår är: 

• Lärarna ska fortsätt arbeta för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 
undervisningen.  

• Arbetslaget i matematik fortsätter samarbetet med fokus på kollegialt lärande(ULF-
projektet) med Örebro universitet.  

• Ökad trygghet och stuidero. 

 

Insatser: 

• Lärarna ska fortsätta utveckla det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet i 
ämneslagen genom kollegialt lärande. I år fick personalen ”Månadens SKUA-tips” av SKUA-
utvecklaren för att få ny inspiration till att upprätthålla arbetssättet. 
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• Arbetslaget i matematik har haft en timme per vecka där de kollegialt arbetat med 
matematikundervisning. Kontakt med Örebro Universitet/Frida Harvey har förekommit 
sporadiskt. 

• All pedagogisk personal har genom kollegialt arbete läst och diskuterat boken, Handbok i 
klassrumsledarskap och även utfört uppgifter som hör till boken i undervisningen. 

• All personal har aktivt stöttat elever vid konflikter och kränkningar. Trygghetgruppen har 
gjort riktad insats i form av klassintervju i en klass där stämningen inte upplevs god. 
Arbetet med insatsen fortsätter under nästa läsår. 

• Stuiderobarometer genomfördes tre gånger under läsåret. 
• Elevintervjuer, skolenkät och trygghetenkät har genomförts. 

 

Resultat, analys och förbättringsåtgärder 

Rektor har ansvarat för dessa punkter och har utvärderat här nedan. 

Tillsammans med elevhälsan har skolans pedagoger och rektor fördelat resurser och satt in stöd 
där det behövts. 

Vi har haft utvecklingssamtal varje termin och elever och vårdnadshavare har fått ta del av 
skriftliga omdömen.  
 
Skolan har tagit kontakt med hemmet när behov funnits. Klasslärarna eller rektor, har skickat hem 
information till hemmen vid behov samt informerat via Infomentor.  På utvecklingssamtalen och 
via mail och på Infomentor har vårdnadshavarna fått information om skolans mål och 
trygghetsplan, konsekvenstrappa och annan viktig information.   

Vi har rutiner för överlämnanden mellan stadierna samt gymnasiet och det finns ett samarbete 
genom deltagande i olika gemensamma aktiviteter.  
 
Lärarna har fått utbildning i klassrumsledaskap. 
 
Nästa läsår behöver vi fortsätta arbeta föra att alla elever ska vara nöjda med studion samt att alla 
elever ska känna sig trygga. Båda dessa områden, höjer i sin tur skolresultaten. 

Prioriterade utvecklingsområden för läsåret 2022-2023 är: 

• Trygghetregler. Ökad förståelse för reglerna bland eleverna samt bättre bemötande elever 
emellan. 

• Ökad studiero 
• Arbete ämnesvis med LGR22 för att säkerställa rättssäker bedömning och betygsättning. 

Insatser: 

• Frekventa diskussioner om trygghetsreglerna i elevrådet samt på klassråd. 
• Stuiderobarometern samt diskussioner med eleverna om resultaten. 
• Rektor gör lektionsbesök. 
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• Heldag med föreläsning av Anna Karlsfjärd gällande LGR22. 
• Avsatt konferenstid för ämneslagen för LGR22. 

 

 

 

 

4. Rutiner för klagomålshantering i skola och fritidshem 
I enligt med skollagen 4kap 8§ ska huvudman ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda 
klagomål mot utbildningen. 

Klagomålshantering har till syfte att: 

1. underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i 

verksamheten. 

2. visa på att vi tar synpunkter på allvar. 

3. utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare. 

4. stärka föräldrarnas och vårdnadshavarnas inflytande. 

 

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns 
utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på skola/fritidshem. Om ni inte lyckas 
lösa problemet vänd dig då till vår rektor. 

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd 
klagomålsblankett. 

Klagomålsblanketten finns på kommunens hemsida. www.hellefors.se/barnutbildning   

Blanketten fylls i på hemsidan och du kan själv välja hur du vill få din återkoppling. Du kan även 
välja att vara anonym. Vill du hellre skicka ditt klagomålsärende med post gör du det till:  

att. Tina Lanefjord 
712 83 Hällefors 

Vår ambition är att som regel ge ett svar inom två veckor. Ibland kan dock ett klagomål vara 
komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att utreda. 

 

 

http://www.hellefors.se/barnutbildning
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September 

Brandövning 

Utvecklingssamtal 

Krisplan 

Föräldramöten 

 

 

December 

Medarbetarsamtal 

Terminsbetyg 

Jullov/Lovskola 

Oktober 

Fastighetssyn/skyddsrond 

Medarbetarsamtal 

Omdömen 

Höstlov/Lovskola 

November 

Medarbetarsamtal 

Trygghetintervjuer år 9 

Analys måluppfyllelse 
utifrån omdömen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Årshjul , rektorsområde 7-9 

 

Augusti                                              
Analys nationella prov 

Analys betyg                                      
Studiedagar /Planeringsdagar                     

Överlämning spec 

Systematiskt kvalitetsarbete 

    - planen fastställs 

Trygghetsplan -ny plan 

Klasslistor 

Skolskjutsar 

Uppdatera hemsidan          HT 2022 

Arbetslag 
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Juni 

Frånvarosammanställning 

Enkäter/ intervjuer- analys 

Planeringsdagar/ Studiedagar 

Systematiskt kvalitetsarbete – 
planen utvärderas 

Pedagogiska utvärderingar 

Skolavslutning 

Sommarlov/Lovskola 

 
April 

Nationella prov 

Måluppfyllelse- 
utifrån 
omdömen/betyg 

Lönesamtal 

Påsklov/Lovskola 

Ekonomirapport 4 till 
förvaltningschef 

Trygghetsenkäten 

Mars 

Nationella prov  

Fastighetssyn/skyddsrond 

Trygghetsintervjuer år 8 

utvecklingssamtal 

 

Februari 

Nationella prov 

Lovskola 

Omdömen 

Utvecklingssamtal 

 

 

Januari 

Studiedagar/ planeringsdagar 

Betygsanalys, måluppfyllelse 

Pedagogiska utvärderingar 

Analys av betyg, ht 2019 

 

 

Maj 

                                      
Nationella prov 

                                             
Schema 

                                               
Tjänstefördelningar 

 

 

 

                            

                                     

               

 

 

                                             

                                                                                        

 

                                                                               VT 2021  

 

 

 

 

 

Trygghetsplan- utvärdering 

Överlämningar/klassgenomgångar 

 


