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Till läsaren: 

Denna kvalitetsrapport med tillhörande underlag är framtagen under juni till oktober 2019 av utvecklingsledare 

Cecilia Wallén, Sofia Lönnqvist och Anki Demred Klinga vid Utvecklingsenheten, Kultur och Utbildning, Ystads 

kommun i samarbete med skolchefer Dennis Hjelmström och Helena Kindh samt rektorer och förskolechefer.  

Rapporten sammanfattar och dokumenterar årets systematiska kvalitetsarbete (SKA) i Ystads kommuns utbild-

ningsverksamheter och innehåller i högre grad än tidigare en beskrivning av varje enhets SKA med fokus på 

Tillgänglighet. Det har skett ett fantastiskt arbete varje dag i förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grund-

särskola och fritidshem och verksamheternas fina arbete förtjänar att presenteras mer ingående tillsammans med 

redovisning av kunskapsresultat samt förvaltningens SKA och övergripande bild.  
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DOKUMENTATION AV DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 
Syftet med denna rapport är att, ur ett förvaltningsperspektiv, ge en övergripande bild av det systematiska 

kvalitetsarbete (SKA) som bedrivits i Ystads kommuns utbildningsverksamheter läsåret 18/19. Begreppen 

skolutveckling, skolledare etc. i denna rapport innefattar alla skolformer. 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete, nedan kallat SKA, (4 kap. 3-8 §§) innebär att huvudmän, 

förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i 

förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara 

att de nationella målen för utbildningen uppfylls. Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet visar 

vad som behöver utvecklas, varför och på vilket sätt, för att kunna följa kvalitetsutvecklingen över tid och se 

effekterna av utvecklingsarbetet.  

 

Från Skolverkets Allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet 

Förra läsåret (17/18) påbörjades vårt förändringsarbete där vi genom litteratur och forskning, identifie-

rade utvecklingsområden och behov samt samarbete mellan utbildningschefer, utvecklingsledare och skolle-

dare påbörjade en långsiktig process för vår målstyrning, analys och dokumentation. Vi har under lå 18/19 

tagit ytterligare ett steg för att nå syftet – ett systematiskt kvalitetsarbete med djupare fokus på färre 

saker, med ett gemensamt ansvar i den lokala styrkedjan, i sann #gilla_våga_dela-anda och med tyd-

lig koppling till lärande och uppdrag. Förändringen har inneburit framtagande av tre långsiktiga fokusom-

råden, införande av kvalitetsdialoger med kvalitetsuppföljning samt förändring i dokumentation och rappor-

tering till förvaltningen (SKA-presentation, SKA-film och hårda data). Lå 18/19 har vi även infört dialog-

möte med politiken samt SKA-onsdagar, ett forum där skolledare möts och lär av varandra ca en gång per 

månad, se vidare nedan. De tre fokusområdena Tillgänglighet, Undervisningskvalitet och Bedömning ska 

leva hela tiden, med extra fokus på ett av dem varje läsår framöver. Kvalitetsdialoger, SKA-presentationer 

och -filmer, den hårda datan och övrigt underlag sammanställs på förvaltningsnivå av Utvecklingsenheten 

och ligger till grund för denna rapport.  
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Den kommunala målstyrningen med åtaganden och aktiviteter är inte så framträdande som tidigare i vårt 

systematiska kvalitetsarbete, och redovisas delvis i en separat process. I oktober 2018 hölls ett dialogmöte 

med politiken där vårt SKA presenterades och diskuterades. Skolledare och politiker möttes med gott resul-

tat. Med lärdomar från tidigare målstyrning och stora mängd åtaganden och aktiviteter är nu BUN:s åta-

ganden för 2019 få och tydligt kopplade till våra fokusområden:  

 Ystads förskolor och skolor ska präglas av fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet för alla 

barn och elever. 

 Undervisningen i Ystads förskolor och skolor ska kännetecknas av god undervisningskvalitet. 

FÖRVALTNINGENS FOKUSOMRÅDEN 2018-2021 

Utvecklingsområdena som identifierades i förra årets kvalitetsarbete har i olika grad varit levande under 

läsåret tillsammans med fokusområdena Tillgänglighet, Undervisningskvalitet och Bedömning, under vårt 

gemensamma paraply Ystad lyfter tillsammans! De är framtagna för att ge varje barn/elev möjlighet till 

ökat lärande enligt målen i styrdokumenten samt ytterligare förfina undervisningen och vårt systematiska 

kvalitetsarbete. Fokusområdena ses som en övergripande långsiktig strävan, något vi sätter ljuset på, och 

formuleras inte som centrala målsättningar. Målsättningar med tillhörande aktiviteter och arbetssätt form-

uleras lokalt, i verksamheten. De tre fokusområdena lever hela tiden, med extra fokus på ett av dem varje 

läsår. Vi började med Tillgänglighet under VT 2018 och har fortsatt under hela lå 18/19.  

 

 

 

 

”I en verksamhet som är förändringsbenägen och som fungerar som en lärande organisation 

är kvalitetsarbetet ständigt närvarande på alla nivåer; individuellt, i arbetslaget, på enhet-

en som helhet och hos huvudmannen för verksamheten. Målet är ett professionellt förhåll-

ningssätt och arbetssätt som leder till en ständig utveckling av verksamheten.” 

 

(Skolverkets allmänna råd, s. 11-12) 
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FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE 
UTVECKLINGSOMRÅDEN 

LÅ 18/19 

 

I rutan till höger återfinns det gångna läsårets utveckl-

ingsområden – identifierade i det systematiska kvalitets-

arbetet. På såväl förvaltnings- som enhetsnivå har dessa 

fått mer eller mindre utrymme under året, dels beroende 

på dess art, dels på dess aktualitet/relevans, men det har 

skett arbete och utveckling inom samtliga områden. Till-

gänglighetsarbetet har varit framgångsrikt och genom-

syrat hela läsåret, vilket denna rapport visar. Förfining av 

kvalitetsdialoger, implementering av ny läroplan i försko-

lan och förändringar i nätverk för förskoleklass/fritidshem 

har genomförts. Visserligen har utbildning skett i särskilt 

stöd, men om vi uppnått ökad likvärdighet är svårt/för 

tidigt att säga. Implementering av läroplansdelar inom 

digitalisering samt enheternas planer är delvis genomfört.  

De strategiska utvecklingsområdena för våra SKA-

processer har resulterat i ett ”uppgraderat” SKA där 

syftena till stor del uppnåtts (förändrad mötesstruktur och 

dokumentation, tid för reflektion, analys och samarbete, 

utbildning och en gemensam väg framåt mot lärande). 

Förvaltningen har valt att leda tillitsbaserat, med en kvali-

tativ approach och ett bottom-up-perspektiv. Detta kom-

mer till uttryck genom fokusområden snarare än fast-

slagna mätbara förvaltningsmål, där skolledarna sedan 

formulerar enhetsvisa mål baserat på behov, i kombinat-

ion med en tilltro till skolledarna och verksamheterna att 

genomföra uppdraget på bästa sätt, med stöd av för-

valtningen, efter de förutsättningar som finns. Att för-

ändra strukturer ställer krav på information, kommunikat-

ion, dokumentation och uthållighet, och vi håller i ett tag 

till. Vi har tilltro till att det nya sättet att tänka och arbeta 

kommer att öka fokus på barn/elever, lärande och 

undervisning samt underlätta kunskapsuppföljning, doku-

mentation och samarbete.  

I denna rapport återfinns en sammanställning av läså-

rets SKA utifrån förvaltningens och enheternas fokusom-

råden och målsättningar, där arbetet med utvecklingsom-

rådena finns med. Den baseras på olika underlag från 

läsåret som gått – kvalitetsdialoger/-uppföljning, led-

ningsmöten, SKA-produktion, kunskapsresultat, enkäter, 

utvärderingar, fortbildning samt enheternas och förvalt-

ningens övriga SKA-dokumentation. 

 

Förvaltningens utvecklingsområden 

lå 18/19 

   

 Tillgänglighet (fysisk, social, pe-

dagogisk) som ett övergripande 

fokusområde, med enhetsvisa mål 

 Utveckling av SKA-processer ge-

mensamt i ledningsgruppen (mö-

tesstrukturer, dokumentation, un-

derlag, analys mm.) 

 I vårt SKA: Rikta mål, syfte och in-

satser än mer mot undervisning 

och lärande snarare än mot akti-

viteter, metoder och verktyg 

 Uppföljning och dokumentation av 

elevers kunskapsutveckling i 

grundskolans åk 1-9 

 Förfining av kvalitetsdialogerna 

genom att personalrepresentanter 

deltar samt tydligare fokus på 

barns/elevers utveckling och lä-

rande och förvaltningens och en-

hetens fokusområden och mål 

 Ökad likvärdighet gällande elev-

hälsa och särskilt stöd. Utbild-

ningsinsats för skolledare i särskilt 

stöd (styrdokument, rutiner mm.) 

 Förberedelser inför ny/reviderad 

läroplan för förskolan 1 juli 2019 

 Implementering av nya läro-

plansdelar om digitalisering samt 

lokal digital utvecklingsplan 

 Förändrad och gemensam struktur 

för nätverk för förskoleklass och 

fritidshem, med fokus på SKA 
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Lå 18/19 infördes ”SKA-onsdagar” som en del i det förändringsarbete som förvaltningen driver mot ett 

systematiskt kvalitetsarbete med djupare fokus på färre saker, med ett gemensamt ansvar i den lokala styr-

kedjan, i sann #gilla_våga_dela-anda utifrån vetenskaplig grund och med tydlig koppling till lärande och 

uppdrag. Kvalitetsdialoger förstärker det kontinuerliga kvalitetsarbetet och den lokala styrkedjan, ger en 

fördjupad bild av skolledningen och verksamheten och kompletterar SKA-onsdagarna och övrigt SKA-arbete 

under året. Utgångspunkter i samtalen är systematik i målarbetet och uppföljning av barns/elevers lärande 

och utveckling. 16 av 22 skolledare anser att det stämmer helt (6) eller till stor del (10) att vi utvecklat våra 

SKA-processer gemensamt i ledningsgruppen när det gäller mötesstruktur, dokumentation, underlag och ana-

lys och lika många anser att det stämmer helt (3) eller till stor del (13) att vi i vårt SKA i högre grad riktat 

mål, syfte och insatser mer mot undervisning och lärande snarare än mot aktiviteter, metoder och verktyg. 

Under året har vi även arbetat med att förbättra skolornas uppföljning och dokumentation av elevers 

kunskapsutveckling. Skolorna arbetar i högre grad med kontinuerlig uppföljning och dokumenterar i ”färg-

scheman” eller motsvarande, vilket ger möjlighet att följa och analysera utveckling och progression över tid, 

samt koppla på stödinsatser tidigt. 18 av 22 skolledare anser att det stämmer helt (4) eller till stor del (14) 

att vi har förbättrat systematiken inom detta område. Vi ser dock att detta tar tid och därför är ett utveckl-

ingsområde som behöver leva kvar, och kompletteras med gemensamma system för digital dokumentation.  

Ystads kommun prioriterar digitalisering i utbildningsverksamheten, i syfte att utveckla digitala system och 

processer samt främja barns och elevers lärande, där digitala verktyg är ett medel. Vår digitala utveckl-

ingsplan (DUP) beskriver Kultur och Utbildnings strategi för detta och är förankrad i nationella styrdokument, 

Nationell digitaliseringsstrategi samt kommunens målstyrning. Planen innehåller förväntade lägen för för-

valtning, skolledare och pedagoger, och strategier för att nå dessa senast år 2022. Utifrån DUP:en tar 

varje enhet fram en egen lokal plan (LDUP) som bygger på ett identifierat nuläge och konkretiserar utveckl-

ingsområden för adekvat digital kompetens i en ändamålsenlig digital miljö (utbildningsinsatser, organisat-

ion/förutsättningar, omvärldsbevakning, digitala system och verktyg). Digitaliseringen har kommit långt i 

Ystads utbildningsverksamheter, samtidigt som vi ser en stor variation. Utbildningsinsatser, självskattningar 

och digitalisering återfinns i många av enheternas SKA. Precis som i övriga områden i vårt SKA ser vi ett 

behov av att rikta mål, syfte och insatser än mer mot undervisning och lärande snarare än mot aktiviteter, 

metoder och verktyg. Samarbete sker mellan enheterna och Utvecklingsenheten, där skräddarsydda insatser 

genomförts på initiativ av skolledarna. Implementering av nya läroplansdelar om digitalisering samt LDUP 

har till viss del påbörjats under året, men utvärdering visar att vi har en bit kvar på detta arbete. 4 skolle-

dare av 20 uppger att det stämmer helt att de har implementerat nya läroplansdelar om digitalisering, 13 

att det stämmer till stor del. 20 av 22 uppger att det stämmer helt (15) eller till stor del (5) att deras enhet 

har arbetat fram en LDUP. Det har under de senaste åren skett en decentralisering av ägarskapet kring 

digitala frågor, där såväl den nationella strategin som DUP:en tydliggör rektors ansvar för organisation, 

infrastruktur och förutsättningar. Förvaltningens digitala utvecklingsledare ger stöd i att skapa förutsättning-

ar för detta, men är mindre aktiva i direkt stöd och support. 

Vår samlade bedömning och slutsats är att Ystads kommun, Kultur och Utbildning, har en hög kvalitet i sina 

utbildningsverksamheter, med god samverkan inom hela förvaltningen. Vi har relativt höga kunskapsresultat, 

professionella pedagoger med hög behörighet, engagerade och samverkande skolledare som arbetar för 

en lärande organisation samt förvaltningsövergripande ledning och stödfunktioner såsom Barn- och elevhäl-

san, Utvecklingsenheten, Bemanningen och handläggare – där alla arbetar för våra barns och elevers 

bästa. De senaste årens förändrade kvalitetsarbete börjar bära frukt, och det samlade och strukturerade 

SKA-arbetet har lett till ett bättre gemensamt fokus, ökat kollegialt lärande, mer samverkan och tydligare 

processer och rutiner – allt med fokus på uppdrag och barns/elevers och pedagogers/skolledares lärande.  

Vi ser en tydlig kvalitetsökning i förskolan de senaste åren, där hög behörighet och den samlade och lång-

siktiga kompetensutveckling som genomförs kan vara en förklaring. Det betydande förberedelsearbete inför 

den nya läroplan som träder i kraft 1 juli 2019 och det engagemang och den nyfikenhet som våra förskolor 
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visar ger gott hopp om en framgångsrik implementering. Fritidshemmen har tagit ett stort kliv framåt bl.a. 

tack vare fritidshemssatsningen. Vi ser dock i år att utvecklingen och intresset avstannat, med rekrytering och 

behörighet som oroande områden framöver. Förskoleklassen är obligatorisk fr.o.m. lå 18/19 vilket innebär 

en del förändringar som ställer krav. För grundskolans del ser vi stabilitet och professionalitet i lednings-

grupperna och en vilja till skolutveckling. Kunskapsresultaten i grundskolan är inte lika höga som för några 

år sedan, vilket visar sig i både ämnen och årskurser. Vi ser att vi är på rätt väg när vi renodlar och föräd-

lar våra kvalitetsprocesser så att förvaltning och verksamheter tillsammans i ännu högre grad arbetar lång-

siktigt, strukturerat och systematiskt med vårt kärnuppdrag och att ge alla barn och elever utbildning och 

undervisning med möjlighet till utveckling, omsorg, ledning, stimulans, anpassningar och stöd. Att lägga grun-

den i Tillgänglighet lå 18/19 har visat sig ge goda resultat i samtliga skolformer och utgör en stabil ut-

gångspunkt i vårt kommande arbete med Undervisningskvalitet.  

En stor utmaning, som har en direkt påverkan på våra verksamheter på både kort och lång sikt, är den an-

strängda ekonomiska situationen de senaste åren. Ystads låga resurstilldelning (barn-/elevpeng) får konse-

kvenser på bl.a. lärartäthet, vilket i hög grad påverkar skolans förutsättningar. Detta, i kombination med de 

utmaningar som den ”dubbla styrningen” medför, där förskola och skola styrs av staten som genom styrdo-

kument ger uppdrag till huvudmannen men också direkt till rektor, gör att förvaltning och skolledare ställs 

inför en komplex och utmanande arbetssituation. De senaste åren har omfattande statliga reformer införts, 

t.ex. ny läroplan i förskolan, obligatorisk förskoleklass, utökad timplan, lovskola, Läsa-skriva-räkna-garantin, 

nya bedömningskrav i åk 1, PRAO och digitalisering. 

Utifrån denna samlade bedömning och årets kvalitetsrapport har nedanstående utvecklingsområden tagits 

fram för SKA-arbetet lå 19/20. Ansvaret att leda och ge stöd till skolledare i dessa processer ligger huvud-

sakligen på skolchefer, Utvecklingsenheten och stödfunktioner på förvaltningen. 

UTVECKLINGSOMRÅDEN LÅ 19/20  

 Ta tillvara lärdomar från fokusområdet Tillgänglighet. 

 Höjd undervisningskvalitet som övergripande fokusområde, utifrån vilket enhetsvisa mål sätts. 

o Läsa-skriva-räkna, struktur, relationer och arbetsro samt vetenskaplig grund som betydelse-

fulla delar. 

o Utforskande av frågeställningen ”Ystads skolor kan mer”. Vad krävs för att nå längre? Hur 

ger vi varje barn/elev möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar?”, 

Riktat fokus på matematik, måluppfyllelse, meritvärde och gymnasiebehörighet i åk 9. 

o Implementering av ny läroplan i förskolan Lpfö18, bl.a. genom projektet ”Förskolan SKA – 

Tillgänglig undervisning i förskolan”. 

o Nätverk för förstelärare, specialpedagoger, förskoleklass och fritidshem – utveckla träffar-

na utifrån uppdrag och koppla till SKA. 

 Uppföljning och dokumentation av elevers kunskapsutveckling i grundskolans åk F-9.  

o Fortsättning på arbetet från lå 18/19. Se över möjlighet till gemensamt digitalt system för 

dokumentation och uppföljning av kunskapsresultat. 

 Utveckling av målstyrning och SKA-processer: 

o ”Hur sätter vi mål? Hur mäter vi kvalitet?” – Utmanande tankar och fördjupade diskussioner. 

 Utveckling och ökad likvärdighet inom följande områden: 

o Digitalisering: Följa upp implementering av nya läroplansdelar om digitalisering samt LDUP. 

o Elevhälsa och särskilt stöd: Fortsättning på arbetet från lå 18/19. Genomföra utbildningsin-

satser och utöka samarbetet med Barn- och elevhälsan kopplat till SKA. 

o Närvaro/frånvaro: Genomföra kartläggning och ta fram nya rutiner. 

o Skolbibliotek: Skapa förutsättningar och strukturer för samarbete så att skolbiblioteken eta-

bleras och används som pedagogisk resurs, med stöd av den centrala skolbiblioteksenheten.  
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TILLGÄNGLIGHET – VAD INNEBÄR DET?  

Ett gemensamt fokusområde som vi ägnat många av våra tankar till detta läsår är Tillgänglighet. Begrep-

pet kan betyda en hel del, som vi alla vet. Tillgänglig lärmiljö och Tillgänglig utbildning är andra formule-

ringar som används. Vi har valt att använda underrubrikerna fysisk, social och respektive pedagogisk 

tillgänglighet för att lättare skapa en förståelse för begreppets bredd och innebörd.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten försöker på sin hemsida ge sig på en förklaring till begreppet:  

”Tillgänglighet när det gäller förskola och skola, handlar om att alla barn och elever, oavsett 

funktionsförmåga, ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i 

hela lärmiljön, såväl i själva undervisningen som i lokaler. Alla barn och elever ska ges förut-

sättningar och kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. Bristande tillgänglighet 

kan räknas som diskriminering. Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa 

den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. 

Arbetet ingår i verksamhetens kvalitetsarbete, i det pedagogiska utvecklingsarbetet och som 

ett stöd för likabehandlingsarbetet. Lärmiljön ska vara utformad så att alla barn, elever och 

studerande kan inhämta och utveckla kunskaper och värden.” 

www.spsm.se 

Huruvida de tre delarna fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet/lärmiljö har någon inbördes hierarkisk 

ordning är inte avgjort och beror på sammanhang. Detta betyder samtidigt att olika verksamheter kommer 

att se olika behov, baserat på en lokal undersökning. Behov som genererar mål med tillhörande aktiviteter 

och metoder och som utgör kärnan i årets systematiska kvalitetsarbete. Detta tankesätt går hand i hand med 

den tillitsbaserade styrning som presenterades ovan, där förvaltningen sätter ramar i form av fokusområ-

den, och varje enhet bygger sitt eget SKA med lokala målsättningar utifrån nuläge, analys och behov. 

Vi är medvetna om att Tillgänglighet är ett stort begrepp som kan innefatta allt från lärmiljöer och social 

trygghet till digitalisering och specialpedagogiska insatser. Vi ser det som att detta är grunden för att god 

undervisningskvalitet ska kunna förekomma. Allt hänger ihop. Det finns med andra ord en anledning till att 

våra fokusområden kommer i den ordning de gör och att vi valt att presentera dem i en triangel.  
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Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpass-

ningar eller särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en  

god miljö för utveckling och lärande. 

 

Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar,  

erfarenheter och tänkande. 

 
(Lgr 11, kap. 2.2)  

STRUKTUR OCH RUTINER I SKA-PROCESSEN 

”För att kunna genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete är det väsentligt från huvudmannens 

sida att skapa en grundläggande struktur som tydliggör vad i verksamheten som ska följas 

upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen samt rutiner för detta arbete. Ruti-

nerna bör även säkra att det finns arenor för återkommande dialog och återkoppling mellan 

ansvarsnivåerna, dvs. mellan huvudmannanivån och enhetsnivån. För att kunna följa en kvali-

tetsutveckling över tid och se förändringar av måluppfyllelsen måste kvalitetsarbetet dessutom 

dokumenteras. Det är en fördel om det finns en gemensam kärnstruktur som kan återfinnas 

både i enheternas SKA och i huvudmannens övergripande SKA. Därutöver måste varje för-

skole- eller skolenhet utvidga och anpassa sitt kvalitetsarbete utifrån sina behov och förutsätt-

ningar eller särskilda profilering. Varje enhets SKA blir därmed ett underlag både för det 

egna och för huvudmannens förbättringsarbete.” (www.skolverket.se) 

Mot bakgrund av ovanstående innehåller denna kvalitetsrapport dokumentation av huvudmannens SKA men 

sammanfattar också, i högre grad än tidigare, varje enhets systematiska kvalitetsarbete med fokus på Till-

gänglighet. Det har skett ett fantastiskt arbete varje dag i förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grund-

särskola och fritidshem och verksamheternas fina arbete förtjänar att presenteras mer ingående tillsammans 

med redovisning av kunskapsresultat samt förvaltningens SKA-processer och övergripande bild.  

Först följer en översikt över och information om struktur och rutiner i vårt SKA-arbete, uppbyggd som en 

läsårslinje innehållande SKA-processens olika delar, arenor/medverkande samt dokumentation.  
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SKA-onsdagar  

Lå 18/19 infördes ”SKA-onsdagar” som en del i det förändringsarbete som förvaltningen driver. Ut-

vecklingsledarna ansvarar för dessa halvdagar (ca 4 per termin), där hela skolledargruppen och skolche-

ferna samt tre verksamhetschefer arbetar tillsammans med SKA-processer (mål, fokusområden, uppfölj-

ning/utvärdering/analys, fördjupningar, utbildning, feedback mm).  

  

”Gärna ett liknande upplägg för SKA-onsdagarna nästa är – fortsätta med ett kvalitativt 

och professionellt utbyte i skolutvecklingsanda.”  

”Stöd & inspiration är två ord som jag förknippar SKA-onsdagarna med. Tack!” 

 
(Utvärdering av SKA-året 18/19, juni 2019) 

Dialogmöte med politiken  

Ytterligare en nyhet infördes lå 18/19. Som ett led i arbetet med att koppla ihop de olika delarna i den 

lokala styrkedjan fanns en önskan om fler forum för möten mellan förvaltning, skolledare och politiker. Hös-

ten 2018 genomfördes därför det första dialogmötet med politiken, i samband med att Barn- och utbild-

ningsnämnden på sitt oktobermöte skulle informeras om och godkänna årets systematiska kvalitetsarbete. 

Mötet inleddes med att utbildningscheferna sammanfattade förvaltningens tankar kring sitt SKA – vad som 

åligger oss att göra, hur huvudmannens, förvaltningens och enheternas systematik bör hänga ihop och vilka 

läsårets fokusområden var. Även resonemang kring målstyrning/resultatstyrning, kvantitativa/kvalitativa mål 

och tillitsbaserad styrning stod på agendan. För att få en stark styrkedja behöver alla delar samspela med 

varandra. Här är samarbete, tillit och god kommunikation viktiga nyckelord. 

Utvecklingsenheten presenterade sedan förra läsårets kvalitetsarbete med utgångspunkt i uppstarten av 

fokusområdet Tillgänglighet och den kvalitetsrapport som tagits fram. En kort film, sammansatt av enheter-

nas inlämnade SKA-filmer, visades. Avslutningsvis fick skolledare och nämndsledamöter mötas i mindre grup-

per och utifrån frågeställningar samtala om SKA, skolutveckling och verksamheternas styrkor/utmaningar.   
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Kvalitetsdialoger  

I kvalitetsdialoger i oktober 2018 möttes utbildningschefer (numera skolchefer), utvecklingsledare och skol-

ledare för andra gången i givande samtal om våra utbildningsverksamheter. Mötena hölls ute på enheterna, 

med syfte att lära känna verksamheterna ytterligare genom att öka kunskap och förståelse om nuläge och 

utvecklingsbehov, stolthet och utmaningar, kunskapsresultat, organisation, fortbildning, särskilt stöd, SKA-

strukturer samt förvaltningens tre fokusområden och enhetens egna mål.  

”Kvalitetsdialogerna är en möjlighet för förvaltningen att arbeta stödjande gentemot verk-

samheterna och samtidigt ett sätt att hålla i det gemensamma paraply som vi alla delar – 

Ystad lyfter tillsammans.” 

 

(Skolcheferna inför kvalitetsdialoger HT -18) 

Som underlag till dialogerna fanns enhetens dokumentation av kvalitetsarbetet, kunskapsresultat, pedago-

gisk dokumentation, enkäter samt andra dokument enheten valt ut. I Google Drive skapades en mapp för 

respektive enhet, läsbar för alla, där all dokumentation samlades. Utgångspunkterna i samtalen var syste-

matik i målarbetet och uppföljning av barns/elevers lärande och utveckling: 

 Vilka behov har man upptäckt i verksamheten avseende tillgänglighet? 

 Hur har man upptäckt dessa behov, dvs, vilken data och/eller vilka iakttagelser är målens ursprung? 

 Vem/vilka arbetar med att utvecklas mot målen?  

 Vilka arbetssätt undersöks? - Finns det en idé om hur måluppfyllelsen kan utvärderas?  

 Finns en utgångspunkt och hur tänker man sig märka en skillnad inom målsättningen? 

 Vilken systematik och dokumentation finns i verksamheten för att följa upp barns/elevers utveckling? 

Är denna systematik känd av alla i verksamheten? Är den interna logistiken (vem gör vad och när) 

tydlig och klar?  

 Finns det en kontinuerlig kännedom om vilka barn/elever som är i behov av särskilt stöd och finns in-

formationen gällande detta spridd i organisationen så att arbetet gentemot barn/elever har förut-

sättningar att fungera väl? 

Därtill  lämnade förvaltningen en muntlig återkoppling på den digitala produktion (SKA-film) som verksam-

heterna lämnade in efter föregående läsårs kvalitetsredovisning.  

Kvalitetsdialogerna har fallit väl ut och har mestadels mötts av positiva reaktioner. På en majoritet av en-

heterna deltog även personalrepresentanter – förstelärare, processledare eller arbetslagsledare – vilket 

upplevts som mycket positivt av alla inblandade och kommer att permanentas kommande läsår. Personalen 

uttryckte att de uppskattade både att vara delaktiga i kvalitetsarbetet på detta sätt och att de fick prata 

pedagogik och kvalitetsarbete i lugn och ro, liksom att förvaltningen kom ut till enheterna och visade intresse 

för deras verksamhet. Styrkedjan blir förstärkt och mer sammanhållen genom värdeskapande möten mellan 

de olika nivåerna. Dialogerna följdes upp i april av skolchefer där en avstämning gjordes i förhållande till 

dialogerna, mål och nuläge. I SKA-presentationer och -filmer som enheterna skickade in i juni såg vi en röd 

tråd från våra kvalitetsdialoger, vilket tyder på att vi med dessa olika nedslag under året förstärker det 

kontinuerliga kvalitetsarbetet. Kvalitetsdialogerna har gett en fördjupad bild av skolledningen och verksam-

heten och kompletterar SKA-onsdagarna och övrigt SKA-arbete.  
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SKA-dokumentation; SKA-presentation, SKA-film och hårda data  

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet för lå 18/19 har varje enhet, som en del av sin doku-

mentation, gjort en ”SKA-produktion”, bestående av en SKA-presentation (nytt för i år) och en kort SKA-

film. Uppdraget var att visa enhetens SKA, med nuläge, mål, planering/aktiviteter, resultat, analys och ut-

vecklingsområden för läsårets arbete med Tillgänglighet och genom filmen belysa en av dessa processer 

mer konkret nära verksamheten.  

1. Var befann vi oss, vilket nuläge/utgångsläge hade vi? Fanns utvecklingsområden från fg år? 

2. Vilka mål satte vi därför upp för läsåret, kopplat till fokusområdet Tillgänglighet?  

3. Vilken planering gjorde vi utifrån nulägesbeskrivning och målformulering?  

Aktiviteter, genomförande? 

4. Vilka avstämningar och dokumentationer har vi gjort under året och vad visade de? 

5. Vilket resultat (kvantitativt/kvalitativt) ser vi kopplat till målen? 

6. Vad visar analysen? Varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde? 

7. Vad har vi lärt oss? Framgångsfaktorer?  

8. Vilka är våra utvecklingsområden till nästa läsår?  

 

(Stödfrågor till enheternas SKA-process, från Utvecklingsenheten) 

Som komplement till detta redovisar varje enhet ett antal ”hårda data” – statistik och kunskapsresultat av 

kvantitativ art, som har utgjort en del av underlaget för analysen i SKA-processen. Material har under året 

samlats, i sann #gilla_våga_dela-anda, i en gemensam Google Drive-mapp, öppen för alla. Presentationer, 

filmer och den hårda datan samt kvalitetsdialoger och övrigt underlag sammanställs på förvaltningsnivå av 

Utvecklingsenheten och ligger till grund för årets kvalitetsrapport.  

SKA-produktionerna har gett en god inblick i SKA, undervisning och skolutveckling i Ystads utbildnings-

verksamheter under det gångna året. Vilken variation och fin insikt i verksamheterna vi bjudits på, där det 

verkligen märks att skolledare, pedagoger och barn/elever är stolta över sina verksamheter. Filmerna har 

på ett tilltalande och äkta vis förmedlat en SKA-process och ett nedslag i vardagen.  

Med utgångspunkt i vårt förändrade SKA och med ett kontinuerligt SKA under ett helt läsår såg vi i fjol möj-

lighet till både utvärdering och förfining av årets arbete med skolutvecklingsprocesser och dokumentation. Vi 

ser en stor kvalitetshöjning från i fjol, såväl i själva innehållet i enheternas redovisningar som i hur det pre-

senterats. Enheterna har fokus på Tillgänglighet och många har en tydligare röd tråd i sitt målarbete och en 

tydligare koppling mellan SKA-processens olika delar. Det känns som om verksamheterna tagit ett stort kliv 

framåt i systematik och kvalitetsmedvetenhet. Vi gläds åt detta, liksom åt att det tillägg vi gjorde till fjolå-

rets SKA-filmer och hårda data, dvs en utförlig SKA-presentation som beskriver alla steg SKA-processen, har 

underlättat såväl dokumentation som förståelse för processer, både för pedagoger, skolledare och förvalt-

ning. Vi behåller detta system även lå 19/20.  

Även om utgångspunkten i vårt SKA alltid är barn/elever och deras utveckling och lärande ser vi i vår ana-

lys att det är ganska stora skillnader mellan enheterna vad gäller i vilken utsträckning innehållet i SKA-

dokumentationen handlat främst om mål, strukturer och kvalitetsarbete eller om barns/elevers lärande. 

Detta har dock blivit mycket bättre detta läsår och diskussioner om detta förs på kvalitetsdialogerna. I en 

del fall är verksamheternas mål och aktiviteter huvudsakligen riktade till pedagogerna (och inte alls till 

barn/elever) i form av kompetensutveckling mm, utan att beskriva vilken effekt detta är tänkt ska ge på 

barns/elevers lärande och utveckling, något som bör uppmärksammas under kommande läsår.  
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VÅRA VERKSAMHETER I SIFFROR 

 

Statistik förskola, Ystads kommun, 2016, 2017 och 2018  

 

 

Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2017   Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2018 

Siffrorna ovan gäller hela kommunen, dvs. även fristående förskolor. I Skolverkets databas Jämförelsetal 

kan man även hitta statistik endast för förskolor i kommunal regi: 

Antal inskrivna barn per avdelning: 2016: 19,0 (riket 15,8). 2017: 18,9 (riket 15,3). 2018: 18.9 (riket 15.4) 

Antal inskrivna barn per årsarbetare:  2016: 6,1 (riket 5,2). 2017: 7,2 (riket 5,1). 2018: 7,8 (riket 5.1) 

Andel årsarbetare med ped. högskoleexamen: 2016: 72 % (riket 45 %). 2017: 75 % (riket 45,0 %).  

2018: 76 % (riket 45 %) 

Andelen årsarbetare med förskollärarexamen: 2016: 69 % (riket 42 %). 2017: 71 % (riket 43 %).  

2018: 71 % (riket 43 %) 

 

Statistik fritidshem, Ystads kommun,  2016, 2017 och 2018  

Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2017  Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2018 

Siffrorna ovan gäller hela kommunen, dvs. även fristående skolor. I Skolverkets databas Jämförelsetal man 

även hitta statistik endast för fritidshem i kommunal regi: 

Antal elever per avdelning: 2016: 25,5 (riket 40,0). 2017: 22,3 (riket 39,3). 2018: 22,2 (riket 39,4) 

Antal elever per anställd: 2016: 14,6 (riket 12,5). 2017: 14,8 (riket 12,4). 2018: 13,3 (riket 12,2) 

Antal elever per årsarbetare: 2016: 29,3 (riket 21,2). 2017: 31,4 (riket 20,6). 2018: 28,2 (riket 20,3) 

Andel årsarbetare med ped. högskoleexamen: 2016: 66,0 % (riket 45,0 %). 2017: 57,0 % (riket 41,0 %). 

2018: 53,0 % (riket 40,0 %) 
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Statistik förskoleklass, Ystads kommun, 2017 och 2018   

 

Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2017  Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2018 

Siffrorna ovan gäller hela kommunen, dvs. även fristående skolor. I Skolverkets databas Jämförelsetal sak-

nas statistik för förskoleklasser i kommunal regi. 

 

Statistik grundskola, Ystads kommun, 2017 och 2018   

 

Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2017  Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2018 

Siffrorna ovan gäller hela kommunen, dvs. även fristående skolor. I Skolverkets databas Jämförelsetal sak-

nas statistik för grundskolor i kommunal regi. 

 

Statistik grundsärskola, Ystads kommun, 2017 och 2018  

 

 

 

Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2017   Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2018 
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KUNSKAPSRESULTAT GRUNDSKOLA LÅ 18/19  
Resultaten bygger på enheternas inlämnade statistik (”hårda data”), statistik från systemet Extens samt 

Skolverkets SIRIS/Jämförelsetal. Analys av resultat sker på skolorna, i ledningsgruppen och av UE.  

Åk 1-5 – Skriftliga omdömen  

Vi samlar in statistik över skriftliga omdömen i åk 1-5, för att kunna se alla årskursers resultat, göra jämfö-

relser med annan statistik (t.ex. särskilt stöd), samt i förlängningen kunna följa en årskurs/skolas kunskapsut-

veckling. Se vidare ”hårda data”. Analys av resultaten sker huvudsakligen på skolnivå. 

Åk 1 – Måluppfyllelse Svenska/Svenska som andraspråk  

Andel elever 
som beräknas 
kunskapskraven 
åk 1, antal och % 

 
Svenska/svenska 
som andraspråk 

  
2019  

 % 
2019 
antal 

Backa 90 45/50 

Edvinshem 93 56/60 

Hedeskoga 100 19/19 

Köpingebro 92 46/50 

Löderup 78 14/18 

Svarte  97 31/32 

Sövestad 92 12/13 

Änga/Västervång 86 25/29 

Östra 93 26/28 

I årskurs 1 finns enbart kunskapskrav i svenska och svenska som andraspråk. 

Åk 3 – Måluppfyllelse kunskapskrav per ämne  

Andel elever 
som uppnått 
kunskapskraven 
åk 3, antal och % 

Svenska/Svenska 
som andraspråk 

Matematik SO NO 

  
2018 

% 
2019  

 % 
2019 
antal 

2018 
% 

2019 
% 

2019 
antal 

2018 
% 

2019 
% 

2019 
antal 

2018 
% 

2019 
% 

2019 
antal 

Backa 93 82 41/50 85 80 40/50 100 78 39/50 100 78 39/50 

Edvinshem 94 94 45/48 98 94 45/48 100 100 48/48 100 100 48/48 

Köpingebro 89 88 45/51 96 92 47/51 100 94 48/51 100 94 48/51 

Löderup 82 91 21/23 91 82 19/23 95 91 21/23 95 91 21/23 

Svarte  86 86 25/29 86 79 23/29 86 97 28/29 86 97 28/29 

Sövestad 89 86 24/28 83 86 24/28 97 86 24/28 100 86 24/28 

Änga/Västervång 73 81 26/32 83 81 26/32 90 100 32/32 93 100 32/32 

Östra 84   83 35/42 86 73 32/42 95 83 35/42 95 83 35/42 

I årskurs 3 finns kunskapskrav i svenska, svenska som andraspråk, matematik, So-ämnen och No-ämnen. 

Pga. få elever som läser sva har vi valt att rapportera sv och sva tillsammans. I skolredovisningarna rapporteras resultaten var för sig.  

Vi har valt att redovisa de flesta av 2019 års resultat både som antal och andel elever som uppnått kunskapskraven. Detta eftersom 

procentsatser kan vara svårjämförbara när antal elever varierar, men också för att förtydliga individerna bakom siffrorna och vårt kun-

skaps- och stöduppdrag till dessa elever. 
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Procentsatser bör tolkas med försiktighet. Det är stor skillnad på antalet elever per årskurs och skola, vilket 

gör procentsatser svårjämförbara. Därför rapporterar vi fr.o.m. fg läsår inte bara andelen i procent utan 

även antalet elever.  En av skolorna når full måluppfyllelse i svenska/svenska A i åk 1, ingen i åk 3. Sko-

lornas resultat i svenska skiljer sig åt, ett spann på 78 till 100 % i åk 1 och 81 % till 94 %, i åk 3, något 

bättre än i fjol. 2 skolor har försämrat sina resultat, övriga ligger på samma nivå eller har höjt sig. Inte på 

någon skola har samtliga elever nått kunskapskraven. 7 av 8 skolor ligger under 90 % , något sämre än i 

fjol. I matematik finns ett resultatspann mellan skolorna på 73-94% (83-98 % 2018), vilket är en försäm-

ring från i fjol. 7 av 8 skolor har försämrat sina resultat sedan i fjol. Inte på någon skola har samtliga elever 

nått kunskapskraven. 6 skolor ligger under 90 %. På samtliga skolor är måluppfyllelsen inom skolan lika stor 

i SO och NO. På 2 av 8 skolor når alla elever kunskapskraven i SO och NO – 2018 var det 3-4 av 8 skolor 

som nådde 100 %. Alla skolor utom Backa har samma eller högre måluppfyllelse i SO och NO jämfört med 

svenska/svenska A och matematik. 

Åk 3 – Måluppfyllelse i alla ämnen  

Måluppfyllelse i alla ämnen 
Antal elever 

som uppnått kunskapskraven 
i alla ämnen 

Andel elever 
som uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen (%) 

Backa 38/50 76% 

Edvinshem 45/46 98% 

Köpingebro 43/51 84% 

Löderup 16/23 70% 

Svarte  22/29 76% 

Sövestad 25/28 89% 

Änga/Västervång 26/32 81% 

Östra 32/42 76% 

Resultaten visas både som antal och andel elever som uppnått kunskapskraven. Detta eftersom procentsatser kan vara svårjämförbara när 

antal elever varierar, men också för att förtydliga individerna bakom siffrorna och vårt kunskaps- och stöduppdrag till dessa elever. 

Mellan 4 och 12 elever på varje skola har inte uppnått kunskapskraven i ett eller flera ämnen i åk 3.  

4 av 8 skolor har en måluppfyllelse under 80 %, en försämring jämfört med i fjol.  

Åk 6 – Måluppfyllelse i alla ämnen  

Måluppfyllelse i alla ämnen 
Antal elever 

som uppnått kunskapskraven 
i alla ämnen 

Andel elever 
som uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen 

Backa 49/52 94% 

Bleke 27/44 61% 

Edvinshus 41/48 85% 

Köpingebro 48/53 91% 

Löderup 18/27 67% 

Svarte  26/28 93% 

Sövestad 19/21 90% 

Änga/Västervång 38/48 79% 

 

Mellan 2 och 16 elever på varje skola lämnar åk 6 med F i ett eller flera ämnen. Blekeskolan har mycket 

låg måluppfyllelse i år (61 %) liksom Löderup (67 %). 
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Åk 6 – Måluppfyllelse kunskapskrav per ämne  

Antal 
elever 
som upp-
nått be-
tyg A-E 
åk 6 

Sv Sva Ma SO Ge Hi Sh Re NO Bi Ke Fy Te En Idh Hkk Bl Sl Mu Ml 

Backa 47/48 
98% 

3/4 
75% 

49/52 
94% 

 (94%) 52/52 49/52 52/52 49/52 (96%) 50/52 51/52 50/52 51/52 51/52 51/52 - 52/52 51/52 52/52 5/5 

Bleke 
29/33 
88% 

5/11 
45% 

33/44 
75% 

(86%) 39/44 38/44 38/44 39/44 (80%) 40/44 38/44 35/44 40/44 40/44 39/44 44/44 42/44 42/44 42/44 11/11 

E-hus 
43/48 
90% 

- 
45/48 
94% 

 (92%) 45/48 44/48 47/48 47/48 (98%) 47/48 47/48 47/48 48/48 46/48 48/48 46/48 48/48 48/48 48/48 2/2 

K-bro 49/52 
94% 

0/1 
0% 

51/53 
96%) 

96% 51/53 51/53 51/53 51/53 (96%) 52/53 51/53 51/53 51/53 51/53 52/53 - 53/53 53/53 53/53 - 

Löderup 
20/22 
91% 

0/5 
0% 

22/27 
81% 

(74%) 21/27 21/27 20/27 22/27 
22/27 
81% 

- - - 25/27 21/27 24/27 27/27 27/27 27/27 24/27 5/5 

Svarte 
28/28 
100% 

- 
27/28 
96% 

(100%) 28/28 - 28/28 28/28 (96%) 27/28 28/28 28/28 28/28 28/28 27/28 27/28 27/28 28/28 27/28 - 

Sövestad 20/21 
 95% 

- 
19/21 
90% 

(100%) 21/21 21/21 21/21 21/21 (100%) 21/21 21/21 21/21 21/21 20/21 21/21 21/21 21/21 21/21 21/21 1/1 

Änga/VV 
42/44 
95% 

1/4 
25% 

43/48 
90% 

42/48 
88% 

- - - - 
47/48 
98% 

- - - 47/48 44/48 43/48 44/48 48/48 45/48 48/48 9/10 

Sammanfattande betyg (blockbetyg) kan ges i SO och NO efter beslut av rektor, fn på Änga/Västervångskolan samt i NO i Löderup. 

I de fall streck (-) anges har skolan inte haft elever som läst ämnet (sva, ml) eller har eleverna inte haft undervisning i ämnet i åk 6. 

Procentsatser har räknats ut för Sv/Sva och Ma samt ett genomsnitt i SO och NO. 

Ingen skola uppnår i år full måluppfyllelse (100 %) i alla ämnen (en i fjol). Svarte och Sövestad har mycket 

höga resultat. Svenska, matematik och engelska är de ämnen som uppvisar störst skillnad mellan skolorna. 

De praktisk-estetiska ämnena (bild, slöjd, musik, idrott och hälsa) uppvisar höga resultat överlag. Sex skolor 

sätter ämnesbetyg i NO och SO, en skola har blockbetyg i SO/NO och en i NO. 

 

Åk 9 – Måluppfyllelse kunskapskrav per ämne  

Andel 
elever 
som  
uppnått 
betyg A-E 
åk 9, % 

Sv 
Sv
a 

Ma Ge Hi Sh Re Bi Ke Fy Te En 
Ms
pr 

Idh Hkk Bl Sl Mu Ml 

Norreport 
159 ele-
ver 

94,9 50 94,9 95 94,6 94,6 93,1 92,5 89,3 89,3 95,6 90,6 97,3 91,2 - 95,6 95 91,9 100 

Änga/VV 
142 ele-
ver 

98 80 96 100 100 99 99 96 96 96 99 97 99 98 100 100 100 99 100 

 

Överlag ett gott resultat. Matematik, svenska som andraspråk och NO-ämnen har lägst måluppfyllelse. De 

största skillnaderna mellan skolornas resultat syns i re, ke, fy, eng, idh och mu.  
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Åk 9 – Måluppfyllelse, Godkänt i alla ämnen  

Godkänt/uppnått kunskapskraven 
i alla ämnen, andel (%) 

Samtliga elever  
(301) 

Exklusive nyinvandrade  
och elever med okänd bakgrund 

(281) 

Norreport 80,5 % 86,7 % 

Änga/Västervång 93,7 % 94,9 % 

Ystad, kommunal huvudman 86,7 % 90,7 % 

Källa: Skolverket. Nyinvandrade (nyanlända) elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren.  

Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, t.ex. om de ännu inte blivit  folkbokförda i Sverige. 

Vad gäller andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har Änga/Västervångs måluppfyllelse 

ökat de senaste åren och årets 93,7 % är en uppgång sedan fjolårets 91,7 %. Norreports måluppfyllelse 

har sjunkit de senaste åren och stannar i år på 80,5 % (81,3 % 2018). De två skolorna tillsammans ger en 

måluppfyllelse på 86,7 %, en ökning sedan 2018 (85,9 %). Rikssnittet 2019 var 75,5 %. 20 av 301 elever 

i åk 9 är nyanlända/har okänd bakgrund. 16 av dessa 20 elever går på Norreport och 4 på Änga/Vv. 

Måluppfyllelsen anges även exklusive nyanländas resultat. 

Åk 9 – Meritvärde  

Meritvärde (17 ämnen) 
Samtliga elever  

(301) 

Exklusive nyinvandrade  
och elever med okänd bakgrund 

(281) 

Norreport 223,7 234,6 

Änga/Västervång 251,5 255,0 

Ystad, kommunal huvudman 236,8 244,6 

Källa: Skolverket. Källa: Skolverket. Nyinvandrade (nyanlända) elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren.  

Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, t.ex. om de ännu inte blivit  folkbokförda i Sverige. 

Norreports meritvärde har i år sjunkit till 223,7 och hamnar på det lägsta på fem år. Änga/Västervång har 

ökat något sedan i fjol. 2018 hade Norreport 236,2 i meritvärde och Änga/Västervång 248,2. Meritvärdet 

2019 totalt för Ystads kommunala skolor var 236,8, en minskning från 2018 års 241,5. Rikssnittet 2019 var 

229,8. 20 av 301 elever i åk 9 är nyanlända eller har okänd bakgrund. 16 av dessa 20 elever går på 

Norreport och 4 på Änga/Västervång. Meritvärde anges även exklusive nyanländas resultat. 

Åk 9 – Gymnasiebehörighet  

Andel (%) behöriga till  
yrkesprogram 

Samtliga elever  
(301) 

Exklusive nyinvandrade  
och elever med okänd bakgrund 

(281) 

Norreport 83,0 % 89,5 % 

Änga/Västervång 95,1 % 96,4 % 

Ystad, kommunal huvudman 88,7 % 92,9 % 

Källa: Skolverket. Nyinvandrade (nyanlända) elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren.  

Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, t.ex. om de ännu inte blivit  folkbokförda i Sverige. 

Ystads kommunala skolor har fram t.o.m. 2016 haft en mycket hög gymnasiebehörighet och legat som lägst 

på 93 % - många procentenheter över riket. År 2017 gick Norreports gymnasiebehörighet ner stort, vi såg 
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att behörigheten skiljde stort mellan skolorna och kommunsnittet blev 87,5 %. 2018 bröts den nedåtgående 

trenden då Norreport ökade till 87,7 % och Änga/Västervång hade 93,4 %. 2019 vänder Norreport 

nedåt igen till 83,0 %, det lägsta värdet på de senaste 10 åren och under rikssnittet, medan 

Änga/Västervång ökar till 95,1 %. Ystads gymnasiebehörighet hamnar på snittet 88,7 % (90,2 % 2018). 

Rikssnittet 2019 var 84,3 %. 20 av 301 elever i årskurs 9 är nyanlända eller har okänd bakgrund. 16 av 

dessa 20 elever går på Norreport och 4 på Änga/Västervång. Gymnasiebehörighen anges även exklusive 

nyanländas resultat. 

Nationella prov 

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren, bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i 

skolan och stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Resultat och analys av nationella 

prov-resultat görs på skolorna, och redovisas inte i denna rapport. 

ANALYS AV KUNSKAPSRESULTAT GRUNDSKOLA 
Den huvudsakliga analysen av elevernas kunskapsresultat sker på skolnivå, men även på lednings- och för-

valtningsnivå. Nedan följer en sammanfattning av vad som kom fram vid analysdagen med rektorer i juni 

2019 utifrån skolornas inskickade hårda data och frågeställningarna Hur ser resultatet ut? Vad reagerar ni 

på? Vad gör er nyfikna? Ser ni likheter/skillnader/mönster? 

Vad vi kan se är att vi behöver arbeta ytterligare med dokumentation och uppföljning av elevers kun-

skapsprogression under kommande läsår samt med vårt utforskande av frågeställningen ”Ystads skolor kan 

mer. Vad krävs för att nå längre? Hur ger vi varje elev möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina 

förutsättningar?” De nedåtgående resultaten i matematik överlag är ett område som behöver analyseras 

djupare liksom sjunkande måluppfyllelse, meritvärde och gymnasiebehörighet i åk 9.  

Bleke åk 6: 

27 av 44 elever når kunskapskraven i alla ämnen. I årskursen finns många  elever i behov av stöd (nyan-

lända, problematisk frånvaro, matematiksvårigheter, anpassad studiegång). Klassen har haft flera lärarby-

ten. Många F och få höga betyg jämfört med andra skolor. Skolan har arbetat med motivationshöjande 

åtgärder, anpassningar och stöd, omflyttning av elever, samarbetat med soc. Ser behov av fler specialpe-

dagogiska insatser samt utveckling av sva-undervisningen. Östra/Bleke har erhållit strukturbelopp och riktat 

ekonomiskt tillägg för minskad pedagogisk segregation utifrån statsbidraget Likvärdig skola. 

Backa åk 6: 

49 av 52 elever har nått målen och 3 elever med stora stödbehov uppnådde inte godkänt i alla ämnen. 

Stor spridning mellan eleverna. Mycket studiemotiverade elever med höga ambitioner spelar roll liksom 

kompetenta, erfarna lärare med hög behörighet. Lägre betyg i kärnämnena än i övriga ämnen – intressant 

att titta vidare på.  

Sövestad åk 6: 

19 av 21 elever i åk 6 har nått kunskapskraven. Rektors ambition är att jobba stenhårt tillsammans med 

elever och lärare för att få alla godkända nästa år. 

Svarte åk 6: 

26 av 28 elever nått kunskapskraven. Skolledningen arbetar för tidigare och snabbare uppföljning, saknar 

även ett bra system för ”betygsvarning”.  

Köpingebro åk 6: 

48 av 53 elever klarade kunskapskraven. Idrottsintresserad klass med motiverade elever. Några elever låg 

på gränsen men nådde E. Bra resultat i matte. Inga A i svenska (jämför med engelska och moderna språk 

som har fler A). Stor spridning i engelska. Språk, begrepp i alla ämnen behövs. Skolan har anpassat arbets-
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sätt och grupperingar efter elevernas önskemål. (engelska, NO och SO). Antingen lärarledd med mycket 

repetition, eller mer fritt arbetssätt där individen arbetar i egen takt.  

Löderup åk 6: 

18 av 27 elever nådde målen i alla ämnen. Många elever haft behov av och fått anpassningar och stöd, 

bl.a. nyanlända som kommit till Sverige nyligen utan regelbunden skolgång i hemlandet, men . Klassen har 

haft många lärarbyten och många insatser har gjorts på olika nivåer (högre lärartäthet, grupperingar, kol-

legial stöttning, Barn- och elevhälsan etc.). Löderups skola har erhållit strukturbelopp och riktat ekonomiskt 

tillägg för minskad pedagogisk segregation utifrån statsbidraget Likvärdig skola. 

Edvinshus åk 6: 

41 elever av 48 når full måluppfyllelse. Matematiken har varit en utmaning, resultatet blev över förväntan 

jämfört med prognoserna. Två elever med hög frånvaro har fått streck i några ämnen. Stor spridning mellan 

otillräckliga kunskaper och mer än godtagbara kunskaper. 

Änga/Västervång åk 6: 

Av 48 barn i gruppen klarade 38 kunskapskraven. En klass med orolig lågstadietid som behövt och fått 

mycket stabilitet under mellanstadiet. Hårt arbete i och med gruppen, specialpedagogiska insatser ger 

goda resultat efter förutsättningarna, glädjande är bra resultat på nationella prov. F i idrott beror till 

största delen på simning. 

Änga/Västervång åk 9: 

142 elever i avgångsklassen, varav 93,7 % nådde godkänt i alla ämnen. Generellt nöjda med resultatet i 

åk 9, dock är matematikresultaten är ett bekymmer i 7-9 även om just årets åk 9 har hög måluppfyllelse. 

Närvaron spelar roll för kunskapsutvecklingen. Mindre omsättning bland lärare på högstadiet ger stabilitet. 

Norreport åk 9: 

159 elever i avgångsklassen, varav 80,5 % nådde godkänt i alla ämnen. Hade stor omsättning bland lä-

rare när eleverna gick i åk 8, vilket kan ha påverkat. Resultaten blev bättre än vad som prognosticerades. 

Meritvärdet och gymnasiebehörigheten är lägre än tidigare. Stora insatser inom flera områden görs för de 

nyanlända eleverna, t.ex. lovskola, simundervisning, studiehandledning, språkutvecklande arbetssätt, vilket 

lett till ökad måluppfyllelse i många ämnen. Norreport har erhållit strukturbelopp utifrån statsbidraget Lik-

värdig skola för minskad pedagogisk segregation.  

Allmänna tankar och frågeställningar att ta med sig framåt: 

 Engelska och idrott har bäst resultat. Varför? 

 Matematiken tar flera skolor upp. Bekymmersamma resultat i alla stadier. ”Ovanligt stort antal F.” 

Varför? Kan man hitta en gemensam nämnare kopplat till resultat? Undervisningskvalitet/-metoder? 

Vilken roll spelar nationella prov? Är lärare mer begränsade i betygssättningen? 

 Antalet A i matte halveras från åk 6 till 9, och idrottens A dubbleras. Intressant att titta vidare på. 

 Stor skillnad mellan SO-ämnena. Hur kan det skilja så mycket i betyg mellan geografi och historia, 

som är snarlika ämnen?  

 Skillnader mellan kärnämnen och övriga ämnen i betygsstatistiken. Varför? Intresse för undervisning-

en, inspirerande lärare? Finns det en korrelation mellan kärnämnen och nationella prov och att det 

sätts högre betyg i praktiskt-estetiska ämnen?  

 Vad händer med sexornas betyg i åk 7 och 8 – kan denna statistik tas fram? 

 Lärare i 7-9 ser stora skillnader i åk 7 mellan elever från olika skolor när det gäller kultur, struktur, 

kunskap, tydligt i t.ex. tyska. Info ges vid överlämningar, men hur möter vi detta sedan? 

 Bedömning, betygssättning, betygssystem, nationella prov, obehöriga lärare, lärarbyten. Många 

frågor tas upp att ta med till nästa års fokusområde Bedömning. Önskemål om gemensamma be-

dömningsträffar mellan skolor. 
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 Nyanlända elever – gör vi rätt saker? Hur fungerar studiehandledningen? Hur fungerar det utan 

förberedelseklass? 

 Val av moderna språk alternativt förstärkt sv/eng i åk 6: Skillnad mellan skolenheter. Ca 80 elever 

sammanlagt som inte har B-språk. Vilken roll spelar detta? 

 Tankar om kulturen som råder, är det ”inne att plugga”? Är vi nöjda med godkänt eller ger vi ele-

verna möjlighet att nå så långt som möjligt? 

 Vilken roll spelar närvaron för undervisningskvalitet och kunskapsresultat? 

 Mer framgångsrikt att inte bara fokusera på delar/ämnen, utan ta ett helhetsgrepp, t.ex. språkut-

vecklande arbetssätt, som ska genomsyra och synas överallt, praktiskt genomföras, talas om.  

 Önskemål om ett bättre digitalt system för sammanställning och uppföljning av kunskapsresultat. 

KUNSKAPSRESULTAT GRUNDSÄRSKOLA LÅ 18/19  
Enligt grundsärskolans redovisning av de skriftiga omdömen och måluppfyllelse har alla elever i åk 1-3 

godtagbara kunskaper alternativt uppnår kunskapskraven i alla ämnen. I åk 4-6 når alla elever utom en 

godtagbara kunskaper/uppnår kunskapskraven. Eleverna i åk 7-9 har uppnått kunskapskrav motsvarande 

minst betyget E i alla ämnen, dvs. 100 % måluppfyllelse.  

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. Betygsska-

lan har fem steg: A, B, C, D och E. Betyget F används inte i grundsär. Om en elevs kunskaper inte motsvarar 

kunskapskravet för betyget E eller högre ska betyg inte sättas. I inriktning träningsskola sätts inga betyg. 

Samtliga elever på grundsärskolan i Ystad har begärt och fått betyg. Alla elever kommer in på gymnasiet. 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål.  
(1 kap. 4 § och 3 kap. 3§ skollagen) 

 

Utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet. En strävan ska 

vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig  

utbildningen.  

(1 kap. 4 och 9 §§ skollagen) 

 

SÄRSKILT STÖD LÅ 2018/2019 JÄMFÖRT MED 2017/2018  

Som en del i vår strävan att öka fokus på barns/elevers lärande och utveckling, på tillgänglighet och under-

visningskvalitet har vi även i år bett skolor rapportera hur många elever som bedömts vara i behov av sär-

skilt stöd, se tabell nedan. Detta har väckt frågor kring begreppet särskilt stöd, styrdokumenten, hur bedöm-

ningen ska göras, likvärdighet mellan skolor mm. Liknande frågetecken har förvaltningen uppmärksammat i 

andra sammanhang, t.ex. i anmälningsärenden till Skolinspektionen eller vid framtagande av uppgifter till 

statsbidragsansökningar. Utbildningsinsatser för skolledare med tillhörande översyn av rutiner genomfördes 

därför under hösten 2018 i samarbete med jurist, med SPSM samt med Barn- och elevhälsan, liksom en ge-

mensam analys i ledningsgruppen av statistiken över kunskapsresultat och särskilt stöd. Kompetensutveckl-

ingen var uppskattad och ledde till nya insikter och värdefulla gemensamma diskussioner bl.a. i skillnader i 

hur skolledarna resonerat när de tog fram siffrorna, vad som räknas som särskilt stöd och i vilken mån studi-

ehandledning och specialpedagogiska insatser tas med.  
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 Lå 17/18  Lå 18/19 

Antal elever  
som skolan be-
dömt  
är i behov av  
särskilt stöd*  

F  1 2  3 4 5 6 

 

F  1 2  3 4 5 6 

Backa 0/50 2/50 9/50 11/47 9/43 10/50 10/33 
 

0/50 0/50 3/43 7/50 8/50 1/44 2/52 

Edvinshem/hus 0/60 0/44 0/47 0/47 2/47 3/45 1/45 
 

? 2/60 2/45 2/48 1/46 4/48 4/48 

Hedeskoga 0/17 5/25 0/17 - - - - 
 

1/26 0/19 0/23 - - - - 

Köpingebro 0/52 1/55 1/50 5/46 3/62 3/55 2/41 
 

4/50 0/50 1/57 1/51 2/44 1/61 1/53 

Löderup 2/14 5/26 2/19 1/22 4/17 3/25 5/23 
 

0/24 0/18 0/29 2/23 1/23 2/17 0/27 

Svarte  0/29 0/29 1/27 0/28 0/27 2/28 1/31 
 

1/18 1/32 1/29 1/29 2/26 1/28 2/28 

Sövestad 0/13 0/11 0/9 4/35 1/13 2/22 1/17 
 

1/11 0/13 1/14 1/28 1/34 1/12 1/21 

Änga/Västervång 0/29 1/25 1/34 0/31 0/43 3/45 1/38 
 

0/25 1/29 1/25 4/32 0/27 1/45 3/48 

Östra/Bleke 1/28 12/39 10/42 6/43 12/39 17/41 5/29 
 

1/34 1/28 1/40 4/43 0/47 4/46 2/45 

 

 Lå 17/18  Lå 18/19 

Antal elever per åk  
som skolan bedömt  
är i behov av särskilt 
stöd*  

7 8 9 

 

7 8 9 

 Norreport 5/161 5/161 17/155 
  

5/161 10/169 5/159  

Änga/Västervång 3/121 3/141 3/121 
  

5/111 6/124 4/142 

 

*3 kap. 8 § skollagen: Utredning 

8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en 

elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till 

rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att 

elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsitu-

ation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska 

han eller hon ges sådant stöd. 
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FÖRSKOLA – FOKUSOMRÅDE TILLGÄNGLIGHET 
Förskolorna i Ystads kommun arbetar systematiskt, med ett tydligt lärandefokus, mot målen i läroplanerna. 

Kvalitetsdialoger, SKA-produktioner och övrigt underlag visar på aktiva och engagerade förskolor som dri-

ver skolutveckling som leder till ökat lärande hos barn och pedagoger. Långsiktiga, kommunövergripande 

fortbildningsinsatser, hög behörighet och kompetens bland personalen och medvetna, utvecklingsbenägna 

pedagoger och chefer är några orsaker till detta. 

Fokusområdet Tillgänglighet har verkligen anammats av förskolorna som tagit sig an detta på många olika 

och inspirerande sätt utifrån sin enhets nuläge och behov. De fysiska lärmiljöerna har i flera år varit ”på 

tapeten” i förskolorna, och är i grunden något självklart för förskolepersonal att arbeta med för att möta 

barnen och skapa lärmiljöer som har ett tydligt syfte och är utmanande, undersökande och undervisande, 

men inte begränsande. Som en tydlig och glädjande följd av att sätta ljuset på tillgänglighet har lärmiljöer-

na utvecklats ännu mer. Förskolorna har arbetat mot ett, två eller samtliga tre hörn i Tillgänglighetsmodellen; 

fysiskt (t.ex. rum för lärande, visuell miljö och ljudmiljö, utemiljö, möblering), socialt (t.ex. gemenskap, värde-

grund, normkritik, delaktighet, samverkan med hemmet) och pedagogiskt (t.ex. språk och kommunikation, 

strategier och stödstrukturer, personalens tillgänglighet, olika sätt att lära, material/lärverktyg, digitalt lä-

rande och hjälpmedel).  

 

     Soldalens förskola 

Återkommande målområden för många av verksamheterna är språk/flerspråkighet, kommunikation, bild-

stöd och TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation). Inom detta område visar sig ett 

medvetet och konkret arbete som direkt ger synliga resultat. 

   

Marielunds förskola    Glemmingebro förskola 
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Ett stort intresse för den nya läroplanen märks i förskolornas redovisningar, som hänvisar till Lpfö 18 redan 

innan den trätt i kraft.  I enheternas egna SKA och kollegiala lärande ökar professionaliteten när under-

visningsbegreppet och läroplansmål diskuteras, reflektioner och dokumentation stöts och blöts och förmågor 

och kärnämnen lyfts fram.  

Enkätundersökningar är ett sätt att mäta resultat i förskolan. I år hade vi ca 650 svarande vårdnadsha-

vare till våra drygt 1000 barn. Nöjdheten är överlag hög och förskolorna använder sina resultat till utveckl-

ing av verksamheten.  

Förändringsarbete är en process och vår ständiga frågeställning är om våra lärmiljöer  

utmanar barnen eller begränsar dem? Vi ska förhålla oss till det kompetenta och undersö-

kande barnet och då blir förskolans roll viktig – det är vad vi erbjuder barnen som blir de-

ras möjligheter. Vårt nya arbetssätt med ämnesinriktade lärmiljöer gör att vi oftare bedriver 

målstyrda processer utifrån samtliga delar av läroplanen. Vi upplever att våra tillgängliga 

lärmiljöer säkerställer vårt uppdrag. 

 

(SKA-rapport Erici förskola, juni 2019) 

Många förskolor har utvecklat och tydliggjort målarbete och analysförmåga. Ett exempel är att både mål 

och analys beskrivs ur såväl barn-, personal- som lärmiljöperspektiv. Någon förskola konstaterar att resulta-

ten som uppnås beror på hur medvetna vuxna är i sin målbild och att kvaliteten i undervisningen stärks när 

man arbetar i målstyrda processer. Att personalen har tagit ansvar för att lärmiljöer ska bli tillgängliga har 

gjort att material och hur man kan använda miljöerna har blivit tydligare för barnen. Flera förskolor hänvi-

sar till Reggio Emilia-tanken om miljön/rummet som ”den tredje pedagogen” efter barnet och läraren. 

Att i sitt SKA hitta en tydlig struktur är framgångsrikt, vilket framgår klart och tydligt i verksamheternas 

SKA-rapporter och förvaltningens analyser. Flera enheter beskriver hur och att kvaliteten i undervisningen 

stärks när man arbetar i målstyrda processer, med få och konkreta mål. Planering, undervisning och resultat 

blir tydligare och det blir lättare för pedagogerna att ta ansvar och förstå och utföra sitt uppdrag. Det blir 

även lättare att se barns och elevers förändrande kunnande inom ett utvecklingsområde när man gjort ett 

nuläge utifrån en gemensam målbild. ”Vi vet vart vi ska!” En förskola beskriver det som att det ”varit tydligt 

att när ljus sattes på en specifik del inom tillgänglighet utvecklades både den och andra delar runt om”. Att 

ge varandra feedback och diskutera undervisningsstrategier och tillgänglighet systematiskt visar sig också 

vara både uppskattat och framgångsrikt. 

Att arbeta inkluderande är en form av tillgänglighet och tillgängligheten för barn med olika behov har 

stärkts. Den centrala Barn- och elevhälsan har som stödfunktion ett stort uppdrag och är en mycket upp-

skattat stödfunktion och erbjuder observationer, handledning, utredningar, utbildningar, workshops och insat-

ser från mobilt skolteam. 

Gemensamt för alla förskolor är att de ser positivt på det arbete för likvärdighet som bedrivs genom en 

tydlig pedagogisk ledning centralt från förskolechefsgruppen kring SKA och kompetensutveckling. Under 

läsåret har den nya treåriga kompetensutvecklingen ”Förskolan SKA – Tillgänglig undervisning i förskolan” 

inletts, med det övergripande syftet att öka medvetenheten och kompetensen hos personalen om uppdrag, 

utbildning, undervisning, bemötande, bedömning och tillgängliga lärmiljöer kopplat till den nya läroplanen 

som träder i kraft 1 juli 2019. 
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Nedan följer en sammanfattning av varje förskolas tillgänglighetsarbete. 

Parkens förskola i Köpingebro har byggt upp sin organisation med rektor (tidigare benämnd förskolechef), 

samordnare, processledare som tillsammans leder SKA-processer. Utvärdering av SKA för lå 17/18, resultat 

av enkät till vårdnadshavare och SPSM:s skattningsverktyg för tillgänglig utbildning” utgjorde basen för 

Parkens SKA lå 18/19. Utifrån detta utgångsläge, som visade ett behov av att arbeta med värdegrund och 

reflektion, togs mål fram. Dessutom framkom att lärmiljön och metoder var väl fungerande i projektet 

”Kommunikationsstegen” – något att ta fasta på. Reflektionsprotokollen skulle bli länken till ett utökat kolle-

gialt lärande. Värdegrunden skulle löpa som en tråd genom alla fokusområden för tillgänglighet, och ge-

nom att koppla på Grön Flagg skulle det sammantaget stärka förutsättningarna för en bas och en hållbar 

”grön tråd” genom både utbildningen och undervisningen. Det övergripande målet formulerades som ”Att 

skapa villkor så att förskolans värdegrundsarbete genomsyras av tillgänglighetsmodellens samtliga tre hörn; 

social, pedagogisk och fysisk, i förskolans mål och processer för alla barn med hänsyn till varje individs för-

utsättningar.” Mål från läroplanen kopplades sedan på, uppdelade i fysisk, social och pedagogisk miljö och 

med tillhörande planering av aktiviteter som bildstöd, TAKK, digitala verktyg, tema-rum, samarbete med 

Vigavägens äldreboende, reflektionsprotokoll, processledarutbildning. Material som ”Kompisböckerna” 

(Barnkonventionen) och ”Vännerna i kungaskogen” (vänskap) användes. Allt med metoder för samtal och 

reflektion under ledning av närvarande normbrytande pedagoger. Resultatet visar ett bättre resultat på 

föräldraenkäten, arbetet med normer och värdegrund och besök på Vigavägen har bidragit till att barnen 

utvecklat sina förmågor inom Normer och värden (social tillgänglighet), bildstöd och TAKK har utvecklat 

språk och kommunikation (pedagogisk tillgänglighet). I analysen menar personalen att de gått från ett ore-

flekterat arbetssätt kring värdegrund till att ha området som den centrala delen i reflektioner och analyser. 

Utvecklingsområden blir att hålla i och fördjupa värdegrundsarbetet, utveckla blocköverskridande samar-

beten samt få en ”grön tråd” i SKA med fler utvärderingar och nedslag under SKA-året. Lå 19/20 kommer 

hela område Öster – landsbygden, från förskola till åk 6, att ha språkutvecklande arbetssätt som gemen-

samt utvecklingsområde med fokus mot undervisningskvalitet. 

”Årets arbete ser vi som en investering inför vårt kommande fokusområde  

Undervisningskvalitet.” 

 

(SKA-rapport, Parkens förskola, juni 2019)  
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Glemmingebro förskola hittade utifrån utgångsläget med barnens olika modersmål, förutsättningar och 

behov ett behov av tydlighet och struktur för att förstärka tryggheten, både den individuella och den soci-

ala. Nuläget och identifierade behov inom Tillgänglighet och Språk och kommunikation togs fram med hjälp 

av förra årets SKA, föräldraenkät, Date Lärmaterial och SPSM:s värderingsverktyg, vilket ledde till te-

mat/utvecklingsområdet ”Språk och kommunikation med fokus på TAKK och bildstöd” och mål, med tydlig 

koppling till nya (!) läroplanen Lpfö18, inom kommunikation (våga uttrycka sig och göra sig förstådd), 

trygghet (uppleva individuellt och socialt värde) och lärmiljöer (anpassade, inspirerande, stimulerande och 

utmanande). Planeringen innehöll att sätta upp bildstöd i form av bildscheman över dagen och rutinsituat-

ioner, fotoskyltar med namn, ”Veckans TAKK-tecken”, till rim/ramsor/sånger, vid förvaringslådor och digi-

tala verktyg som QR-koder och inläsningstjänst. 

Som ett sätt att mäta resultatet gjorde förskolan en ny självskattning där utbildningen förbättrats gällande 

Språk och kommunikation. Dock bedömdes utbildningen behöva utveckla sitt arbete att gälla i ”alla lär- och 

leksituationer”. Barngruppen upplevs som lugnare och tryggare, barnen kommunicerar mer med varandra 

och med pedagogerna, är mer delaktiga, självständiga, visar mer intresse och vågar visa känslor och ta mer 

plats. Barn och pedagoger använder spontant TAKK och bildstöd, och för barn med särskilda kommunikat-

ionssvårigheter märks en tydlig utveckling. Inläsningstjänsten Polyglutt används flitigt och barnen visar mer 

intresse för böcker och läsning. Fortfarande finns det miljöer som inte anpassats så de är tillgängliga, inspi-

rerar och stimulerar. T.ex. används QR-koderna i vissa lär- och lekmiljöer inte självständigt och på barnens 

egna initiativ i den utsträckning personalen önskat. Föräldraenkäten visar ungefär samma resultat angående 

frågan om språk och kommunikation som förra året. Föräldrar ger positiv respons på fokusområdet och be-

rättar att barnen använder TAKK hemma. 

 

          Glemmingebro förskola  

Förskolans analys är att fokus på TAKK och bildstöd resulterat i att utbildningen blivit mer tillgänglig för 

alla, oavsett förutsättningar, modersmål och behov – barnen har tillgång till kommunikation utifrån sina för-

utsättningar. Utbildningen erbjuder fler möjligheter till kommunikation, vägar till att förstå och att uttrycka 

sig. Den ökade tydligheten och strukturen underlättar för barnen och ger trygghet. Handledning och verktyg 

från Barn- och elevhälsan har medfört ett utvecklat tankesätt kring tillgänglighet och tydliggörande kommu-

nikation. Utvecklingsområden är att pedagogerna utökar sitt användande av TAKK, oftare och i fler situat-

ioner och att fler miljöer görs tillgängliga med hjälp av TAKK-tecken, bildstöd och/eller QR-koder. 

Löderups och Nybrostrands förskolor lade hösten 2018 grunden för sitt tillgänglighetsarbete då persona-

len enades om en gemensam mission – ”Varje barn är unikt och med unika behov.” Utifrån denna skapas 

förutsättningar och undanröjs hinder för alla barn att bli sedda och få trygghet samt möjlighet att utvecklas. 

De två förskolorna har ganska skilda utgångslägen med tanke på förskolornas olika förutsättningar. Lö-

derups förskola har under en längre tid haft flera chefsbyten och därigenom brist på information, målformu-

leringar och fokusområden. Lå 18/19 introducerades begreppet Tillgänglighet mer och mer i verksamheten. 

Ca 40% av barngruppen har ett annat modersmål än svenska och saknar ofta det svenska språket. Höga 

krav ställs på undervisning och omsorg och förskolan ville samarbeta i tvärgrupper, ha hög vuxennärvaro, 
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utveckla TAKK och förändra lärmiljöerna. På Nybrostrands förskola finns inga barn med annat modersmål. 

Läsåret där började med nya barngrupper och personalgrupper. Nya relationer och kontakter skapades. 

De befintliga miljöerna och verksamheten krävde förändring utifrån de nya förutsättningarna och barnens 

behov. Förståelsen och tolkningen av begreppet tillgänglighet hade olika innebörd för pedagogerna. Fokus 

på tillgänglighet låg från början mest på den fysiska miljön. Under uppstarten har begreppets innebörd 

vidgats med den pedagogiska och sociala miljön.  

Mål som sattes i Löderup var Språk, Förbättrad tillgänglighet och Digitalisering. Havet valdes som tema. 

Nybrostrand satte mål inom Lärmiljöer, Trygghet och Intressen, med tydlig koppling till läroplanen samt till 

fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet. Hälsa valdes som tema. I enheternas planering ingick aktiviteter 

som screening av alla barn, pedagogisk planering infördes i Vklass, reflektionstiden gick från planering till 

reflektion, utveckla arbetet med TAKK och digitala verktyg, förbättra utvecklingssamtalet i syfte att få fokus 

på social, pedagogisk och fysisk tillgänglighet för barnet, rörelse, sång, musik, värdegrundsaktiviteter. 

Resultatet visar att mycket har ökat i Löderup – användningen av TAKK och Polyglutt, språkutvecklingen, 

det sociala samspelet mellan pedagoger och barn, tryggheten hos tvåspråkiga barn, förståelsen av be-

greppet Tillgänglighet och behovet av att diskutera detta under reflektioner. I Nybro ser man att barnen 

reflekterar kring empati, omtanke och samspel med varandra och med vuxna. Förskolan har förändrat och 

anpassat lärmiljöerna under året för att möta barnens varierande och nyfunna intressen. Barnen har fått 

många och nya valmöjligheter i miljön vilket har breddat deras lekmönster och skapat tillgänglighet för alla 

barn. Nya gruppkonstellationer har också uppkommit i och med förändringarna i miljön. Barnen använder 

nya begrepp och ord, utvecklar det sociala samspelet och den empatiska förmågan, vågar ta nya initiativ 

samt relaterar till kunskap som de har tagit till sig i undervisningen. 

I analysen kommer Löderups förskola fram till att de behöver utveckla analysen och utbilda sig i SKA, för 

att inte fastna i görandet och tydligare diskutera alla barn och deras förutsättningar för utveckling. Barnen 

är trygga, glada och trivs, vilket är en god grund för lärande och utveckling. Nybrostrand upplever att de 

som närvarande pedagoger lyckas bra med att möta barnens behov och att deras mission hjälpt dem att 

relatera till tillgänglighetsmodellen.  

”När aktiviteter, lokaler och miljöer blir tillgängliga för alla utifrån behov, delaktighet och 

inflytande blir verksamheten mer intressant och engagerande för barnen.” 

 

(SKA-rapport Nybrostrands förskola, juni 2019)  

Utvecklingsområden till kommande läsår blir i Löderup att förnya lärmiljöerna och anpassa dem efter bar-

net, fortsätta att använda TAKK och Polyglutt som komplement till talspråket, utveckla bildstöd.  Nybros 

erfarenhet är att värdegrundsarbetet lägger grunden till lärande och utveckling. Barnens trygghet och infly-

tande är betydande för deras utveckling. En lärdom är att arbeta för att förskolan även blir tillgänglig för 

nya barn direkt vid inskolning. Genom att arbeta med och utveckla tillgängligheten kontinuerligt blir barnen 

delaktiga, visar engagemang och intresse. Detta kan fångas upp och utvecklas i kommande fokusområde 

undervisning.  

Sövestads och Hedeskoga förskolor arbetar projekterande, ett arbetssätt som utgår ifrån barnens erfa-

renheter, intressen, behov och åsikter och bygger på ett gemensamt experimenterande och utforskande - 

där barn och pedagoger gemensamt formulerar ett problem/en frågeställning innan de söker lösningar. I 

början av läsåret utgick pedagogerna från sina observationer och reflektioner och ställde frågor till sig 

själva och barnen för att hitta ett utgångsläge att jobba vidare ifrån. Gemensamt mål för båda försko-

lorna blev utifrån svaren att utveckla undervisning och lärmiljöer utomhus så att det skapas förutsättningar 

för barns delaktighet i miljöer och aktiviteter, utveckling, lärande, lek och samspel. 
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I planeringen, som till stor del gjordes med barnen, ingick aktiviteter som att utforska närmiljön, tillföra ut-

manande/ofärdigt material utomhus för bygg, lek och skapande, skapa tvärgrupper, relationsscheman och 

vardagssituationer som möjliggör samarbete och delaktighet, medvetet observera och lyssna in barnens 

idéer, låta barnen dokumentera med lärplattan. 

”Pedagogerna är alla överens om att tillgänglighet är en förutsättning för  

undervisningskvalitet.” 

 
(SKA-rapport Hedeskoga förskola, juni 2019) 

Resultatet visar att pedagogerna upplever barnen som mer delaktiga men också mer självständiga och 

modiga. Lärmiljöerna är mer tillgängliga på flera sätt och barnen rör sig i alla rum, både inomhus och utom-

hus. Det ofärdiga materialet har bidragit till nya lekar fulla av fantasi, kreativitet, rörelse och empati. Bar-

nen delar med naturligt in sig i grupper efter sina intressen. I analysen kommer pedagogerna fram till att 

de har lyckats skapa mötesplatser med ett innehåll som barnen är nyfikna på och som underlättar relations-

skapande, t.ex. smågrupper och forum för samtal. Pedagogerna har reflekterat kring hur tillgängliga de 

själva upplevt sig vara gentemot barnen. Att använda sig systematiskt av ett relationsschema har synliggjort 

vilka åtgärder som behövdes för att möjliggöra att alla barn hade relationer både med barn och vuxna. 

Dessa reflektioner har även varit viktiga för att erbjuda varje barn individanpassat pedagogiskt stöd. Lär-

domar och något förskolorna har med sig som utvecklingsområde är att det gjort skillnad att ha Tillgäng-

lighet som ett tydligt fokus att reflektera kontinuerligt och systematiskt kring. Inför ett nytt läsår är det viktigt 

att diskutera igenom viktiga begreppen i arbetslaget för att ha få en gemensam förståelse för vilka mål 

som är kommunövergripande och hur dessa mål kan ta form i den egna verksamheten.  

Svarte förskola ville utifrån utgångsläget i början av läsåret, med nya barngrupper och efter en tid av 

rörlighet i ledning och personalgrupp, skapa stabilitet och nya strukturer. Under lå 17/18 hade ett projekt-

inriktat arbete börjat ta form och förskolan kunde se att den typen av organisering av undervisningen gyn-

nade barnens utveckling och lärande. En ambition fanns att skapa mer tillgängliga undervisningsmiljöer, en 

ökad delaktighet hos barnen genom reflektion, arbeta i mindre grupper, starta en femårsgrupp samt ut-

veckla arbetet med TAKK. Förskolan formulerade inte konkreta mål, men målsättning/utvecklingsområde 

blev att skapa förutsättningar för barnens förändrade kunnande genom ett projektinriktat arbetssätt, vilket 

ökar tillgängligheten. Ett projekterande arbetssätt handlar om att erbjuda undervisning genom meningsfulla 

sammanhang, där barn är aktivt delaktiga, drivande och utforskande, utifrån intressen och kompetenser och 

där den fysiska miljön är en viktig komponent. Planering med aktiviteter gjordes i projektmall och årshjul 

och förskolans fyra utvecklingsgrupper (IT, Projekt, Grön flagg, Värdegrund) drev arbetet. Resultatet visar 

att de pedagogiska miljöerna är rikare, tydligare, mer varierade och tillgängliga, utegrupperna skapat 

”portabla miljöer”, de estetiska uttryckssätten är mer levande, TAKK används mer av pedagoger och barn 

och är synligt. ”Torget” är inte bara en matsal utan en plats för pedagogisk verksamhet där tex. måleri, 

skapande, läshörna, spel och pussel erbjuds. I projekt om Titanic, Babblarna, bokstäver, fåglar och insekter 

har barnen reflekterat och fördjupat sig, föräldrar har blivit delaktiga i utbildningen på ett annat sätt, in-

tresse och kunnande inom matematik och skriftspråk har ökat och det sociala samspelet fungerar väl.  

I analysen kommer pedagogerna fram till att Svarte förskola erbjudit en mer tillgänglig undervisning ge-

nom ett projektinriktat arbetssätt, vilket visat sig ha många fördelar som upptäckts under läsårets gång, där 

pedagogernas nyfikenhet, pedagogisk dokumentation, nya miljöer och reflektion haft betydelse för barnens 

intresse, delaktighet och utveckling. Det tar tid att komma in i ett nytt arbetssätt och att det spelar stor roll 

om arbetslaget har samsyn kring verksamhetens arbetssätt. Den pedagogiska miljön och den pedagogiska 

dokumentationen är viktig för att driva projektet vidare och för att skapa delaktighet hos barnen. 
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Utvecklingsområden, som kommer att öka undervisningskvaliteten, är att öka samsynen kring hur bra 

undervisningsmiljöer ska utformas, utifrån barnens reflektioner med ett medvetet syfte som gagnar undervis-

ningen. Fördjupa och hålla i istället för att byta riktning och erbjuda nytt.  

”Ett projektinriktat arbetssätt handlar om att längta till förskolan! Där man får fördjupa sig 

tillsammans med sina kompisar och tillsammans med nyfikna och kunniga pedagoger. Vi tän-

ker oss att lust för lärande också är ett sätt att skapa tillgänglig undervisning. När vi känner 

lusten att lära och lusten att förstå, anstränger vi oss lite extra, vi söker svaren, tar hjälp av 

miljön omkring oss och vi tar tillvara på varandras kompetenser och olikheter.” 

 

(SKA-rapport Svarte förskola, juni 2019)  

Kosmos och Abrahamslunds förskolor är Reggio Emilia-inspirerade och utgår från ”hundraspråkligheten” i 

olika tematiska projekt, där musik, naturvetenskap, ateljéverksamhet, teknik, miljö/hälsa, drama, matematik, 

språk, multimedia och värdegrundsarbete bildar en helhet i samspelet mellan barn, pedagog och miljö.  

Kosmos tema ”Hållbar Framtid” med inriktning Tillgänglighet/Språk och kommunikation och Abrahamslunds 

värdegrundstema ”Snick o Snack i Kungaskogen” med inriktning Rörelse har präglat årets arbete. Försko-

lorna använde sig av SPSM:s värderingsmodell för att hitta utgångsläge. Utifrån detta resultat, den nya (!) 

läroplanen Lpfö98 och framtagna prioriterade mål i föregående års SKA skapades mål och handlingsplan. 

Startläge/utmaningar: Kosmos såg inte barnens modersmål eller kultur i de fysiska miljöerna och synlig-

gjorde/använde sig inte av barnens modersmål i den dagliga undervisningen. Personalen hade sett att barn 

med annat modersmål inte lika lätt kom in i leken eller i det sociala samspelet. Mål sattes och planering 

med inventering och åtgärder gjordes med utgångspunkt i den fysiska, sociala och pedagogiska miljön; be-

rika den språkliga och kommunikativa lärmiljön, stärka barn med annat modersmål, synliggöra och använda 

olika språk, utöka användandet av bildstöd och TAKK. 

”Hos oss på Förskolan Kosmos vill vi att alla ska få uppleva magiska ögonblick varje dag! 

Här ska alla känna sig välkomna och tillsammans levandegör vi våra värdeord Delaktighet, 

Mod, Tillit och Professionalitet. Förskolan är en plats för möten, en plats för att växa och bli 

Bättre tillsammans. En plats för att undersöka, upptäcka och skapa relationer till varandra 

och till vår omvärld. En plats för demokrati, delaktighet och goda relationer. En plats att ha 

roligt på och leka tillsammans för att utvecklas, lära sig nya saker och må bra.” 

 

(SKA-rapport Förskolan Kosmos, juni 2019) 

Abrahamslund hade uppmärksammat att inomhusmiljöerna begränsar fysisk aktivitet, att de yngre barnen 

inte har utevistelse varje dag, det finns få planerade rörelseaktiviteter, få utflykter utanför förskolan och 

begränsat med material som tränar motorik. Mål sattes och planering med inventering och åtgärder gjordes 

med utgångspunkt i den fysiska, sociala och pedagogiska miljön; fler rörelsetillfällen, öka utevistelsen, ar-

beta med kropp och hälsa, TAKK och öka tillgången till motoriskt material. 

Resultatet beskrivs av förskolorna som resultat för både personal och barn och för olika miljöer (fysisk, soci-

al och pedagogisk). Kunskapen om varför och hur personalen ska arbeta med tillgänglighet har ökat. Peda-

gogiska diskussioner har fått ett mer kvalitativt innehåll. De fysiska lärmiljöerna har utvecklats och används 

mer medvetet. Det förändrande kunnande som visar sig hos barnen på Abrahamslund är att deras fysiska 

förmågor ökat (balans, styrka, kroppsuppfattning) liksom deras förmågor inom drama, dans, rytmik och 
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skapande. Relationerna har stärkts mellan barn-barn men även mellan barn-vuxen. När vuxna och barn är 

förebilder skapas tillit och glädje att delta i rörelseaktiviteter, vilket gjort att den motoriska förmågan 

stärkts, liksom relationer barn – barn och barn – vuxen.   

Kosmos språkutvecklande arbete har inneburit stora förbättringar i lärmiljöerna, som numera innehåller alla 

språk som talas på förskolan, liksom litteraturen. Barnen är mer nyfikna på språk och använder och gör sig 

förstådda på olika språk i kommunikation med varandra. Den empatiska förmågan har stärkts. TAKK och 

bildstöd används i högre grad av barn och vuxna i kommunikation och undervisning. 

Även analysen beskrivs ur såväl barn-, personal- som lärmiljöperspektiv. Kvaliteten i undervisningen stärks 

när man arbetar i målstyrda processer och målstyrningens tydlighet underlättar för de vuxna att ta ansvar 

och utföra uppdraget. Det har varit framgångsrikt att fokusera på endast ett utvecklingsområde och ”tratta 

ner målen” för att tydligare kunna se ett resultat. Att ge varandra feedback och diskutera undervisningsstra-

tegier och tillgänglighet systematiskt både inom och mellan förskolorna har gett djup och samsyn. Genom att 

personalen på Abrahamslund har tagit ansvar för att lärmiljöerna ska bli tillgängliga inom området rörelse 

har material och hur man kan använda miljöerna blivit tydligare för barnen. På Kosmos har medvetenheten 

och kunskapen om språk och kommunikation stärkts hos förskollärarna eftersom kartläggningen visade kun-

skapsbehov och utvecklingsområden för att kunna undervisa i ämnet språk/kommunikation. Förskollärarnas 

närvaro, engagemang och kunskap om undervisning har gjort att det skett förändrat kunnande hos barnen. 

Genom att tillgängliggöra de olika språken i vardagssituationer har kommunikationen ökat och de språkliga 

förmågorna stärkts. Förskolorna kommer att arbeta vidare med begreppet tillgänglighet även i fokusområ-

det Undervisningskvalitet lå 19/20 och behålla strukturen för hur de tar fram mål, trattar ner och arbetar 

utifrån pedagogen, barnet och de olika miljöerna. Andra utvecklingsområden är att skapa fler lärmiljöer 

som är riktade mot språk/kommunikation samt att arbeta med dokumentation systematiskt över tid för att 

kunna se barnens förändrande kunnande och använda det i sin reflektion när undervisningen planeras.  

Marielunds förskola är en mångkulturell förskola där familjerna har sina rötter i stora delar av världen. 

Många av barnen är tvåspråkiga eller flerspråkiga och med individuella skillnader vad gäller kunskaper 

och färdigheter i sitt modersmål och sina andra språk. Förskolan har under två års tid haft Språk och kom-

munikation som ett av tre fokusområden eftersom man har många barn som behöver stöd i sin språkutveckl-

ing. Under senaste åren har det vuxit fram ett medvetet val av pedagogiska strategier genom användandet 

av TAKK och bildstöd. Ett arbetssätt som nu går som en röd tråd i verksamhetens aktiviteter, undervisning 

och rutinsituationer. Utgångsläget i början av lå 18/19 var att förskolan ”ville gå vidare och hitta nya 

grepp”. Hur skulle de på bästa sätt stödja alla barns språkliga utveckling och göra den pedagogiska och 

sociala miljön mer tillgänglig? Svaret blev fortbildning i flerspråkighet via Skolverkets Läslyftet. Två handle-

dare utsågs och sedan satte alla pedagoger igång, tillsammans.   

Under två läsår har pedagogerna arbetat utifrån samma mål, vilka handlar om utökat ordförråd och ord-

förståelse, göra sin röst hörd och lyssna på varandra samt använda sitt språk aktivt. Planeringen innehöll 

aktiviteter som att införa interaktiva bildstöd genom QR-koder, reflektera mer med barnen, hitta nya sätt 

för pedagogisk dokumentation att dela med varandra, gå TAKK-fortbildning och utveckla TAKK samt ge-

nomgå Skolverkets fortbildning “Flera språk i barngruppen”. Förskolan har erbjudit barnen många olika 

planerade aktiviteter såsom drama, sagor, känslolekar, skapande. Fokus i det pedagogiska arbetet med 

barnen har varit att på olika sätt synliggöra barnens olika modersmål för barn och pedagoger.  
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Förskolan gläds åt barnens utveckling och verksamhetens tydliga resultat. Barnen lyssnar, talar, tecknar, 

koncentrerar sig, jämför ord, översätter till varandra, visar glädje och stolthet, vågar uttrycka sig och sätta 

ord på sina känslor – på sitt eget och andras språk och med tecken. Digitala verktyg som Polyglutt (fler-

språkig bilderbokstjänst) och QR-koder används flitigt och TAKK genomsyrar verksamheten på ett annat sätt 

än tidigare. Personalen upplever att flerspråkiga barn använder alla sina språk oftare, de blandar mo-

dersmål och svenska efter situation och mottagare – en stor skillnad mot förra året då förskolan inte upp-

muntrade barnen att prata sitt modersmål.  

Den stora framgångsfaktorn, uttrycker Marielund i sin analys, är personalens gemensamma deltagande i 

fortbildningen ”Flera språk i barngruppen” Där de fått nya kunskaper och fått upp ögonen för hur utveck-

lande det är för barn att känna sig bekräftad i sitt modersmål och i sin kulturella identitet. Flerspråkig per-

sonal och samarbetet med modersmålslärare och föräldrar har varit en stor tillgång. Föräldrarnas medver-

kan har tänt gnistan och lusten hos barnen och varit en stor anledning till att barnen upptäckt att både för-

äldrar och barn talar olika och att samma språk förenar barnet och dess föräldrar.  

Utgångspunkter i vårt fortsatta arbete: 

”Vi vill sätta språket i ett meningsfullt sammanhang. Vi vill se möjligheter. 

Vi vill samarbeta med föräldrarna. Vi vill ha med modersmålslärarna i ett sammanhang. 

Vi vill bygga broar.” 

 

(SKA-rapport Marielunds förskola, juni 2019) 

Utvecklingsområden är att utöka samarbetet med föräldrar och modersmålslärare, fördjupa och dokumen-

tera reflektionstillfällena med barnen eftersom de blir ytterligare lärtillfällen där de utvecklar språket och 

även tillfälle för pedagogerna att fånga upp frågor/intressen. Förskolan vill gå vidare med sitt flersprå-

kiga arbetssätt och arbeta fram en språkpolicy som visar riktningen för deras fortsatta språkliga arbete. 

Förskolan upplever att de faktiskt bygger broar – broar som väcker förståelse, nyfikenhet och gemenskap.  

Erici och Soldalens förskolor har i sitt utvecklingsarbete fokuserat på omorganisation från flera avdelning-

ar till färre ”block” (”storavdelningar”). Utgångspunkten var ett behov av att utveckla våra lärmiljöer, vilket 

identifierades i det systematiska kvalitetsarbetet. Pedagogerna observerade hur de pedagogiska lärmiljö-

erna användes och hur de utmanade barnen. Det förskolorna uppmärksammade var att miljöerna saknade 

ett tydligt syfte, en ”tydlig inbjudan” och var inte tillgängliga.  

Målen, väl förankrade i den nya (!) läroplanen Lpfö 18, blev att skapa och erbjuda barnen tillgängliga, 

utmanande och inspirerande mötesplatser och lärmiljöer som främjar språk, matematik, lek, skapande och 

socialt samspel med värdegrund i fokus och där utveckling och lärande bildar en helhet. Med miljön som 

”den tredje pedagogen” ville förskolorna fånga upp barnens reaktioner och nyfikenhet och omorganisera 

genom att arbeta i två block, ett för de yngre och ett för de äldre barnen, där arbete i mindre grupper 

möjliggörs. Målet med omorganisationen och arbetssättet är att uppnå såväl fysisk som social och pedago-

gisk tillgänglighet. Planeringen innehöll aktiviteter som att förändra personalens ansvar, scheman och mötes-

strukturer, ny barngruppsindelning, information till vårdnadshavarna, inventering av förskolans utbud av 

pedagogiskt material samt tid för fysisk förändring av lärmiljöerna. Varje pedagog tilldelades ansvar för 

särskild lärmiljö. Lärmiljöerna färdigställdes i slutet av våren 2018. Resultatet har visat sig på olika sätt 

under läsåret. Förskolorna erbjuder mer strukturerade lärmiljöer och störst inverkan på resultatet står peda-

gogerna för. Genom omorganisationen ser förskolan en tydligare undervisning under hela dagen. Barnen 

erbjuds fler lärmiljöer, har skapat trygghet till fler pedagoger och det är lättare att anpassa lärmiljöerna 

utifrån barnens mognad, förmågor och intressen. Gruppkänsla och gemenskap har stärkts. Det finns några 

få föräldrar som upplever en försämrad trygghet och omsorg sedan omorganisationen, vilket är naturligt 
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vid en omorganisation men som förskolan arbetar med. Pedagognärvaron med barnen har ökat vilket bi-

drar till att barnen blir mer sedda och barnen visar på ett ökat självförtroende i mindre grupper. Ålders-

homogena grupper skapar god undervisningskvalitet samt ökat samspel mellan barn och miljö. Analysen 

visar att varje lärmiljö behöver vara inbjudande, flexibel och föränderlig och erbjuda igångsättande lär-

processer genom stimulerande material. Ju mer ovana miljöer desto mer introduktion behövs för att lärmiljön 

ska fungera som den tredje pedagogen och fånga barnen. Syftet med lärmiljön behöver vara tydligt kom-

municerat. Visuell digital teknik förstärker upplevelsen. Tid och möjlighet till kommunikation mellan pedago-

ger har varit och är en stor utmaning. Att bedriva undervisning i gemensamma lärmiljöer kräver framförhåll-

ning, planering och struktur. En framgångsfaktor har varit strukturscheman för att fördela undervisning, re-

flektioner, raster etc.  Pedagogerna ser fördelar med att följa barnen snarare än att vara stationerad vid 

en viss lärmiljö. Lokaler och resurser används mer optimalt. Förskolornas bedömning och slutsats är att med 

gemensamma lärmiljöer höjs förskolans undervisningskvalitet. Förskolan har i sitt utvecklingsarbete inspirerats 

av böcker och filmer av Ann S. Pihlgren och Linda Linders.  

 

          Erici förskola 

Utvecklingsområden är kommunikation mellan pedagoger, att förfina strukturscheman, presentera materi-

alen på ett än mer intressant sätt samt inför fokusområdet Undervisningskvalitet utveckla pedagogernas 

kunskaper för undervisning inom ämnena matematik, naturkunskap och teknik och planera in regelbunden 

undervisning i dessa ämnen. 

Backa förskola identifierade inför lå 17/18 fyra stora utvecklingsområden, nämligen Digitalisering, Doku-

mentation/SKA, Ny läroplan/kärnämnen i förskolan samt Normkreativitet. Tanken var att koppla ihop dessa 

områden med förvaltningens valda fokusområde Tillgänglighet och arbeta med dessa områden i förskolans 

s.k. ”fokusgrupper” där representanter från olika avdelningar deltar. Dessa utgjorde utgångsläget för årets 

SKA. Övergripande mål sattes, huvudsakligen på personalnivå. Målen var att skapa likvärdighet och sam-

syn, att höja kvaliteten genom kollegialt lärande samt utveckla effektivare arbetsprocesser (t.ex. inom pe-

dagogisk dokumentation och plan för digitalisering). Planeringen kopplades till fokusgrupperna och aktivi-

teter sattes; ta fram en LDUP, ta fram och implementera lättarbetad pedagogisk dokumentation, förbereda 

implementering av ny läroplan, koppla på kärnämnena i planering och analys samt ta fram policy för norm-

kreativitet. En LDUP är framtagen liksom en dokumentationsmall och en policy. Implementeringen kvarstår 

och kommer att göras lå 19/20. Resultatet visar att målen delvis har nåtts. Den nya läroplanen har av fo-

kusgruppen gåtts igenom, diskuterats och förändringar har identifierats. Innehållet presenterades för arbets-

lagen. Fokusgruppen har tagit fram en lathund som ska knyta samman läroplanen med kärnämnen i försko-

lan. Resultatet har nåtts för detta mål. 

Vi ser att statiska lärmiljöer har ersatts av föränderliga lärmiljöer och detta är ett resultat av 

en genomtänkt planeringsprocess. 

 
(SKA-rapport Backa förskola, juni 2019) 
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Analys. Målen sattes huvudsakligen på pedagognivå, men arbetet ger effekt på barnens utveckling och 

lärande. Användandet av digitala verktyg har ökat, t.ex. Vklass och Google drive, Polyglutt (sagor) och 

interaktiva spel och aktiviteter. Arbetet med källkritik har gett effekt eftersom barnen t.ex. ifrågasätter 

fakta vid läsning. Arbetet med rutiner för dokumentation märks bl.a. i medarbetarsamtal och genom en 

ökad medvetenhet om dokumentation kopplat till tillgänglighet för barnen (”tänk efter före”). Förskolan ser 

ett starkare tillgänglighetsfokus vilket gynnar barnen, t.ex. hur behöver vi anpassa lärmiljön (fysiska och 

pedagogiska) för att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Statiska lärmiljöer har er-

satts av föränderliga lärmiljöer – ett resultat av en genomtänkt planeringsprocess. Arbetet med nya läro-

planen och kärnämnen är en pågående process och den nya läroplanen trädde i kraft 1 juli 2019. En del 

av avdelningarna har kommit längre vad gäller att ta hänsyn till förmågorna i sin planering och doku-

mentation, något som kommer bli att mer likvärdigt när lathunden är klar och implementerad. Inom normkre-

ativitet är pedagoger är uppmärksamma på och vill förändra både sitt eget beteende i vår yrkesroll men 

även förskolan i stort för att alla barn ska ha tillgång och möjligheter som erbjuds i undervisningen i utbild-

ningen. Det som är svårt är att få med alla på tåget så att de vågar öppna sitt medvetande.  

Utvecklingsområden är att implementera framtagna planer och den centralt framtagna nya mallen för 

pedagogisk process samt utarbeta ett system för reflektioner/feedback mellan avdelningar. Lå 19/20 

kommer fokusgrupperna att ha huvudfokus Undervisningskvalitet eftersom förskolan ser vinster med grup-

perna, bl.a. det kollegiala lärandet och en större likvärdighet mellan avdelningarna vilket gynnar barnen. 

Nattugglan är Ystads dygnet-runt-förskola som erbjuder pedagogisk omsorg även på obekväm arbetstid. 

Nattugglan flyttade till större lokaler hösten 2018 och kunde då ta emot fler barn. Flytten och utökningen 

gav verksamheten ett bra tillfälle att fokusera på den fysiska tillgängligheten, och med flytten och utökning-

en som utgångsläge sattes mål inom fysiska lärmiljöer. Personalen hade identifierat att många av deras 

barn behövde utveckla språk och kommunikation (pedagogisk tillgänglighet), och ville därför fördjupa sig 

även i detta område.  

Planering och aktiviteter blev konkreta inför flytten, med kontakter med arkitekt och byggherre och inköp 

av möbler, material mm till lärmiljöerna. Språkutvecklingsarbetet för de yngre barnen ska utgå från materi-

al med Babblarna och de äldre barnen kommer indelade i mindre grupper att utgå från boken “Sagan om 

vanten” samt arbeta med naturkunskap med syfte att utveckla vardagsspråk och ämnesspråk. Förskolan ska 

även gå utbildning i och utöka användningen av TAKK. Resultatet visar att de nya lärmiljöerna är välfunge-

rande, funktionella och tillgängliga. Tillgänglighet har skapats genom att hänsyn har tagits till trygghet 

(sovplatser), närhet (kök mitt i verksamheten), ergonomi (stolar), funktionalitet (egna stora fack i kapprummen 

eftersom barn på en dygnet-runt förskola ofta har fler saker med sig). Ett flertal lärmiljöer har skapats där 

vi tagit hänsyn till barnens intressen, behov och olika åldrar, t ex projektorhörna med soffa, biblioteksfack, 

doktorshörna, mindre kryp-in. Utemiljön kommer att färdigställas sommaren 2019. Barnen har tyckt om att 

vara delaktiga i arbetet med sagor. Barn som tidigare har haft svårt för rim och ramsor har börjat nonsens-

rimma. Intresset för bokstäver har ökat liksom koncentration, fantasi och användandet av TAKK och ämnes-

ord i NO. I analysen uttrycker pedagogerna att det är lättare att planera och reflektera med barnen när 

barnen är åldersindelade och de lyckas tillgodose alla barns olika behov på ett bättre sätt. Lärmiljöerna 

har utvecklats under året i takt med att behoven ändrats. I början var det nödvändigt att fokusera på 

trygghet, efter hand har pedagogerna skapat utmanande miljöer som bidrar till ökat lärande. Sagor och 

fantasi är ett effektivt sätt att fånga barnen på, men även att använda tema med språkinlärning kopplat till 

naturkunskap fungerade bra. Barnen tar till sig mer ny kunskap när de får vara med och planera, dvs får 

inflytande över sitt lärande. Som utvecklingsområde tar pedagogerna med sig lärdomen att analysera 

gruppens nuläge innan de startar planeringen. Nästa läsår vill förskolan skapa lärmiljöer som höjer under-

visningskvaliteten och fortsätta fördjupa sig i barnens språk. 

  



Kvalitetsrapport 

 

Sida 34 

 

FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM – FOKUSOMRÅDE  
TILLGÄNGLIGHET 

Skolorna i Ystads kommun har genom att i sitt SKA inkludera alla skolformer (förskoleklass, grundskola, fri-

tidshem) ökat samverkan, helhetssyn och målfokus. Många skolor har en struktur för sitt skolutvecklingsar-

bete där alla skolformer ingår naturligt i mål, dokumentation, ledningsarbete, mötesstrukturer, fortbildning 

etc. Skolorna satt egna lokala mål och/eller fokusområden, ibland områdesgemensamma, ibland per enhet. 

Dessa presenteras i SKA-presentationerna och -filmerna, men även i kvalitetsdialogerna samt i vissa fall i 

verksamhetsplaner och/eller som ansvarsområden för förstelärarna. Ett utvecklingsarbete för förskoleklass 

och fritidshem sker i kommunens förvaltningsövergripande nätverk och detta arbete utvärderas nedan. 

Att skolutvecklingsprocesser pågår är det ingen tvekan om, det syns på våra kontinuerliga SKA-träffar 

och kvalitetsdialoger men blir ännu tydligare i SKA-produktionerna. Skolorna har blivit tydligare i att sätta 

mål än tidigare år, utifrån ett identifierat behov, som de arbetar aktivt med, och som har bäring på förvalt-

ningens fokusområde Tillgänglighet. Det strukturerade målarbetet leder till att resultatet blir lättare att ut-

läsa och analysen lättare att göra. Kopplingen till syfte, kärnuppdrag och elevers lärande blir mer synligt 

och de aktiviteter och metoder som tidigare stannat vid att vara mest göranden, har nu hamnat i en helhet 

med elevernas lärande i centrum. Vi vågar påstå att ingen i våra utbildningsverksamheter kan ha undgått 

att ljuset i år lyser på Tillgänglighet. Arbetet har gjort skillnad! 

SPSM:s stödmaterial har spelat stor roll för den utveckling som skett. Stora insatser har gjorts vad gäller 

fysiska lärmiljöer kring ”visuellt buller”, ljudmiljöer, ergonomi, förflyttningar, lärmiljöer anpassade efter ar-

betssätt och individuella behov, uppfräschning av lokaler och möbler, nya studiehallar i Svarte, på Edvins-

hem och Backa etc. I den pedagogiska tillgängligheten har utveckling skett inom språkutvecklande arbets-

sätt, strukturerad lästräning, digitala kompensatoriska hjälpmedel, bildstöd och lektionsstrukturer. En satsning 

på skolbibliotek har inletts och fortsätter nästa läsår. Rastaktiviteter, elevinflytande, nya gruppindelningar 

och motivationshöjande arbete har stärkt den sociala miljön. Skolor kan visa på mätbara resultat i elevenkä-

ter och kunskapsresultat men även i upplevd trivsel, lugnare lärmiljöer, ökad studiero och elever som känner 

sig lyssnade på. Arbetet med tillgänglighet ligger nu som en trygg bas att jobba vidare utifrån när vi går 

in i fokusområdet Undervisningskvalitet lå 19/20. 

 

Svarteskolan 

Enkätundersökningar är ett sätt att mäta resultat. I årets elevenkät åk 2-9 ser vi överlag en hög nöjdhet. 

Svarsfrekvensen ökar för varje år, denna gång drygt 2100 svar. Analyserna sker framförallt på skolorna, 

som använder sina resultat till utveckling av verksamheten.  
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Förstelärarna (27 stycken) har i den nya avtalsperioden fått ett tydligare uppdrag inom skolutveckling, SKA 

och kollegialt lärande. Förstelärarträffar har anordnats 1 gång/termin där alla ”skolteam” presenterat sig 

och sin enhets mål och uppdrag och hur arbetet fortskrider. Vi ser att nätverksträffar är en framgångsfaktor 

och att förstelärarnas utökade samarbete med ledningen och ansvar för kollegialt lärande har gett positiva 

effekter i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi ser också att detta arbete behöver förstärkas ytterligare på 

såväl förvaltningsnivå som enhetsnivå för att ta tillvara förstelärarnas kompetens och vikten av tydlig upp-

dragsbeskrivning och mandat, kollegialt lärande och nätverkande. Detta tar vi med som ett utvecklingsom-

råde till nästa läsår när en ny avtalsperiod startar. 

Nedan följer en sammanfattning av varje skolas tillgänglighetsarbete. 

Område Öster F-6 (Köpingebro, Löderup, Glemmingebro) har byggt upp sin strukturerade SKA-process i 

ett årshjul och en verksamhetsplan där kartläggningar, analyser, mål, uppföljning och utvärdering ingår, 

med regelbundna kollegiala träffar under ledning av rektor, biträdande rektor och processledare från alla 

skolformer. Utifrån ett utgångsläge där enheterna arbetat med ”Tillgängliga och inspirerande lärmiljöer” 

under två år ville de utveckla möblering, visuella lärmiljöer, strukturer för samarbete samt digitalisering. Mål 

som sattes var ”Undervisningsmiljöerna ska utformas utifrån elevernas behov, begränsas i synintryck och er-

bjuda olika fysiska alternativ” samt ”Användning av digitala verktyg och program ska vara en naturlig del 

av vardagen.”. Två förstelärare har haft Tillgänglighet och Digitalisering som ansvarsområde. I enheternas 

planering ingick aktiviteter på såväl personal- som elevnivå; undervisningsstruktur, kooperativt lärande, 

digitala verktyg, kompetensutveckling och workshops.  

Resultatet visar att mycket har hänt inom området Tillgänglighet på båda skolorna och fritidshemmen, trots 

olika förutsättningar, och inte bara inom den fysiska lärmiljön utan även i den pedagogiska och sociala. 

Kognitiva hjälpmedel har synliggjorts och används mer, lektionsstrukturen förbättrats men kan utvecklas mer, 

fler använder kooperativa strukturer för samarbete, förändrad möblering underlättar samarbete, den fy-

siska lärmiljön erbjuder mer variation men elevinflytandet kan öka ytterligare, synintrycken har minskat, 

intresse och kompetens kring digitalisering har ökat men användandet av verktyg behöver utvecklas. Resul-

tatet visar sig bl.a. i konkreta förändringar i lärmiljöerna samt i samarbete och enkätresultat från elever och 

personal. Långsiktiga effekter i form av kunskapsresultat har ännu inte kunnat mätas. I analysen kommer 

skolan fram till att styrkor är struktur, delaktighet och fokus på några få gemensamma konkreta fokusområ-

den där man kan åstadkomma en förändring som märks. Resultatet har kunnat nås eftersom lärarna blivit 

mer medvetna, ökat sin kompetens, använder ett professionellt språk, visar engagemang, kombinerar fritids-

hemmets och skolans tankar om tillgänglighet. Intresset och lägstanivån inom digitaliseringen har ökat, men 

det är fortfarande svårt att få in digitaliseringen naturligt i undervisningen. Utvecklingsområden inom till-

gänglighet till kommande läsår blir ”Arbeta med att göra digitaliseringen till en naturlig del av undervis-

ningen”, ”Utveckla arbetet med kooperativa strukturer”, ”Använda bildstöd och TAKK högre upp i åldrarna” 

samt för Löderups del även ”Integration och undervisning av nyanlända”. Skolornas nya fokusområden för lå 

19/20 blir Språkutveckling och Motivation och meningsfullhet. 

”En lärdom är att när man tillsammans arbetar med något fokuserat kan man åstadkomma 

en förändring som märks. Det är inte ett stort antal fokusområden och mål som är det viktiga 

utan att arbeta strukturerat, både i personal- och elevgruppen, över tid och över alla verk-

samhetsformer som är en viktig lärdom. Detta har vi tagit med till nästa läsårs fokusområden 

och beslutat att de är både ämnes- och verksamhetsövergripande.” 

 
(SKA-rapport Köpingebro/Löderup, juni 2019) 
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Backaskolan F-6 har i sin SKA-process för Tillgänglighet använt SPSM:s utvärderingar för att identifiera 

nuläge och utvecklingsområden. Fg. läsår arbetade skolan med Flexibelt lärande i tillgänglig miljö. Utifrån 

detta utgångsläge ville de utveckla tillgängligheten ytterligare.  

Mål sattes för varje elevgrupp F-6 samt fritidshemmet utifrån resultatet på självskattningen. Mål sattes inom 

samtliga delar av Tillgänglighet (fysisk, social, pedagogisk), t.ex. Språk och kommunikation, Olika sätt att 

lära, Digital tillgänglighet samt Ljudmiljö. I enhetens planering ingick aktiviteter på såväl personal- som 

elevnivå; läscirkel, enkät kring inlärning, undervisningsstruktur, varierade arbetssätt, utomhuspedagogik, 

programmering, digital respons, arbete i mindre grupper, ny möblering och flera, utspridda lärmiljöer. 

Resultatet visar att tillgänglighetsarbetet varit givande för verksamheten på flera sätt. Läsprojektet har 

hjälpt eleverna att nå fler mål i svenska, förbättrat ord- och läsförståelse och ökat intresset för läsning. Digi-

tala hjälpmedel och respons har ökat tillgängligheten och utvecklat skrivförmågor. Rum har blivit ommöble-

rade och fler lärmiljöer skapats, det har blivit tystare och lugnare med en ökad trivsel som följd, både i 

skolan och på fritidshemmet, som även undervisar mer utomhus. 

”Att miljön har blivit tystare på fritids har bidragit till en ökad trivsel bland barnen. Vi ser 

färre konflikter i gruppen. På detta sätt har en förbättring av den fysiska tillgängligheten 

även påverkat den sociala tillgängligheten på  

ett positivt sätt.” 

 

(SKA-rapport Backa, juni 2019)  

I analysen kommer skolan fram till att styrkor är individanpassning, löpande reflektion, utvärdering och 

justeringar, konkreta metoder och stödstrukturer som hjälper eleverna på sin väg mot målen. Resultatet har 

kunnat nås eftersom pedagogerna känt delaktighet, målen har varit relevanta och elevnära och eleverna 

upplevt en konkret utveckling där resultat märks snabbt. Mobilfri skoltid har inverkat positivt på studiero och 

studieresultat i de högre årskurserna. Utvecklingsområden inom till kommande läsår blir att förfina de upp-

skattade rutiner och metoder som arbetats fram och fortsätta det goda samarbetet med specialpedagoger, 

Barn- och elevhälsa och andra stödfunktioner. 

Edvinshem/Edvinshus F-6 har byggt upp sin SKA-process genom att identifiera såväl ett övergripande 

utgångsläge för hela skolan samt för varje skolform. Skolan hade en stor del ny personal och strukturer och 

rutiner behövde stärkas. Utifrån detta ville skolan utveckla arbetet med tillgängliga lärmiljöer, kompetensen 

kring ledning och stimulans, anpassningar och särskilt stöd samt kränkande behandling, bemötande och struk-

tur. Mål sattes inom dessa områden. I enhetens planering ingick aktiviteter huvudsakligen på personalnivå; 

kompetensutveckling (kränkande behandling, stöd, Barn gör rätt om de kan), bokcirkel samt personalför-

stärkning (Lågstadiesatsningen), men även kring lässtärkande insatser och screeningar. 

Resultatet visar att årets arbete varit en ögonöppnare för personalen. Deras kompetens har ökat inom mål-

områdena, och de har blivit bättre på att bemöta elever i olika situationer. Lärdomar och metoder från 

bokcirkel och webbkurs har gett genomslag hela vägen ut i klassrummen och till eleverna. I analysen kom-

mer skolorna fram till att utvecklingsarbete tar tid och att personalomsättning påverkar en verksamhet 

mycket. Styrkor är lagarbete och forum för utbildning, reflektion och diskussion. Dock behöver fler forum 

mellan fritidshem och skola hittas. Resultatet har kunnat nås eftersom personalen utvecklat sin kompetens och 

vilja till förändring. Fortbildningen inom Barn gör rätt om de kan har varit värdefull och det finns en bättre 

förståelse för den enskilda eleven och hur den hanterar olika situationer. De vuxna tittar oftare på sin egen 

roll i de saker som sker och vågar lyfta detta med kollegor. 
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”Utvecklingsarbetet startade något trevande men har ju längre läsåret gått blivit en del av 

allas vardag. Från början hade personalen svårt att se den röda tråden i arbetet som var 

planerat men i takt med att kunskaperna ökat har personalen sett och förstått hur pusselbi-

tarna till slut bildat en helhet. Vi kan inte påstå att vårt pussel är färdiglagt men vi har en 

rättså stabil ram där de grundläggande kunskaperna kring tillgänglighet utifrån såväl soci-

al, fysisk som pedagogisk miljö sitter på plats.” 

 
(SKA-rapport Edvinshem/Edvinshus, juni 2019)  

Utvecklingsområden inom till kommande läsår blir att arbeta vidare med den gemensamma värdegrunden, 

ledning och stimulans, samarbete skola – fritidshem, tillgänglighet och bemötande utifrån den grund som 

lagts lå 18/19. 

Östra/Bleke F-6 har i sitt SKA satt riktning mot den nya skolan ”Källan”, dit verksamheterna ska flytta år 

2021. Rektor har tillsammans med förstelärarna bildat en pedagogisk ledningsgrupp. Med ökat elevantal, 

ökat antal nyanlända samt ett förhållandevis stort antal elever i behov av särskilt stöd och extra anpass-

ningar som utgångsläge krävs ständig anpassning av verksamheten för att möta alla elever. Östra/Bleke 

har under åren arbetat med språkutvecklande arbetssätt, gemensamt förhållningssätt och trygghet och stu-

diero och lå 18/19 fokuserade de på att sätta mål inom några delar av tillgänglighet och organisera för 

att på bästa sätt möta och tillgodose elevernas behov. För förskoleklass och fritidshem, med ständiga för-

flyttningar mellan aktiviteter och lokaler, sattes mål för dessa transporter/förflyttningar. Med låg målupp-

fyllelse i läsning valde Östra skolan 1-3 att fokusera på läsutveckling och nya arbetssätt för att möta elev-

gruppernas olika behov och förmågor. På Blekeskolan 4-6 sattes mål för gemensamt förhållningssätt och 

trygghet på raster. 

”De uppsatta målen var relevanta då de var baserade på pedagogernas upplevelser,  

elevernas resultat och mående samt skolans utvecklingsbehov i stort.” 

”Tillgänglighet – fysisk , social och pedagogisk – är ett fundament för att hjälpa våra  

elever att lyckas och må bra i skolan. Allt vävs samman.” 

 

(SKA-rapport Östra/Bleke, juni 2019)  

I enhetens planering ingick aktiviteter på personal och elevnivå; litteraturseminarium, kollegialt lärande lett 

av förstelärarna utifrån målen, årshjul med kunskapsbedömningar och insatser, modellen aktionsforskning, 

SPSM:s material DATE i förskoleklass och fritidshem. Resultatet visar att förflyttningarna fungerar bättre och 

tryggheten ökat. Insatserna kring läsning har ökat elevernas läsförmåga och läsförståelse. Antalet konflik-

ter/kränkningar på raster har minskat. Elevenkäten visar att de flesta elever trivs och upplever sig trygga. 

I analysen kommer skolorna fram till att de uppsatta målen var relevanta. Många elever med särskilda 

behov söker sig till Östra/Bleke, vilket ställer höga krav på ekonomi, organisation och lokaler. Framgångs-

faktorer är ett smalt och välorganiserat målfokus, arbete i mindre grupper, befäst gemensamt förhållnings-

sätt i klassrummen med tydlig struktur och lågaffektivt bemötande (Barn gör rätt om de kan). Den enkla mo-

dellen aktionsanalys hjälpte personalen att identifiera och åtgärda situationer som negativt påverkade triv-

sel och trygghet. Alla delar inom läsningen har inte stärkts av det nya arbetssättet, t.ex. avkodningsdelen 

behöver andra insatser, och arbetssättet har inte fungerat optimalt i grupper med stort behov av struktur. 

De lugnare rasterna har betydelse för trygghet och studiero. 
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Utvecklingsområden till kommande läsår blir att ta med lärdomar och resultat från tillgänglighetsarbetet in 

i fokusområdet Undervisningskvalitet samt implementera den pedagogiska riktning som är framtagen inför 

flytten till den nya skolan Källan.  

Änga/Västervång F-9 (fr.o.m. lå 19/20 heter skolan Västerportskolan) har en upparbetad organisation 

med förstärkt ledningsgrupp och team av personal från de olika arbetslagen och verksamhetsdelarna (IKT, 

förstelärare, EHT/SYV och Trygghetsteam. Teamen har egna planer med mål och aktiviteter kopplade till 

fokusområdet Tillgänglighet. Skolan ser denna struktur som en framgångsfaktor. 

Skolan har inför och under fokusområdet Tillgänglighet, för att hitta utgångsläge och göra utvärderingar, 

granskat kunskapsresultat, elevenkät, fritidshemsenkät, närvaro, strukturer i undervisningen, hållbarhet, infly-

tande, kollegiala möten, entreprenöriellt lärande samt elevernas totala hälsa. Mål som sattes var kring ele-

vernas motivation, gemensam lektionsstruktur, ett kvalitativt stort utbud på fritidshemmet, höga förväntningar 

på alla elever, trygghet och studiero i klassrummet och på fritidshemmet. I enhetens planering ingick aktivi-

teter på såväl personal- som elevnivå; men med nära koppling till undervisningen;  elevinflytande, samar-

bete med näringsliv, bildstöd och gemensamt lektionsupplägg, schema i Vklass, kompetensutveckling utifrån 

Hatties ”Synligt lärande” samt i lågaffektivt bemötande. 

”Elevers motivation för skola och lärande minskar med åldern, men skolan bedömer att  

arbetet med ”Viktigt på riktigt” har gjort att fler elever upplever mer meningsfullhet.” 

”Skolenhetens vision för de nästkommande läsåren: 

Varje dag skapar vi mening” 

 

(SKA-rapport Änga/Västervång, juni 2019)  

Resultatet mäts och visas bl.a. genom rektors verksamhetsbesök samt elevernas nöjdhet i frågor från enkä-

ter, applicerat på skolans mål. Dessa, ganska enkla, mätpunkter, visar att en stor del av eleverna känner 

igen sig i lektionsstrukturen, upplever att fritidshemmet har ett stort och kvalitativt utbud, att pedagogerna 

har höga förväntningar på dem samt att en stor majoritet av eleverna upplever trygghet och studiero. I 

analysen kommer skolan fram till att gemensamma rutiner och aktiviteter kopplade till målen lett till det 

goda resultatet och att tillgängligheten för eleverna har ökat. Inkludering har uppnåtts genom lektionsstruk-

tur, förstelärarnas checklista för tillgänglighet, goda relationer och omsorg. Behörigheten på fritidshemmet 

behöver öka. Samverkan och samarbete tar tid. Skolans mötesstruktur för kollegialt lärande och kvalitetsut-

veckling har varit igång i två år, först i år kan skolutveckling ses. Kontinuitet, hållbarhet och uthållighet är 

nyckelord för ett lyckat utvecklingsarbete. Utvecklingsområden och nya fokusområden för lå 19/20 blir 

Meningsfullhet, Modern kunskap och Hälsa. Mål för läsåret 2019/2020 är att elevnärvaron ska överstiga 

90%, andelen elever som anser att skolarbetet är meningsfullt ska öka, och gymnasiebehörigheten ska vara 

högre än 95%. 

Norreportskolan 7-9 har en organisation som bygger på tre åldershomogena arbetslag. Lärarna undervisar 

endast i en årskurs åt gången, på detta sätt skapas trygghet, förtroende och goda förutsättningar för kun-

skapsutveckling och lärarna kan samarbeta, samplanera, sambedöma och ämnesintegrera.  

Skolan har som utgångsläge identifierat att de behöver arbeta annorlunda för att möta nyanlända elever 

och elever med olika svårigheter. Språkutvecklande arbetssätt blev därför ett fokusområde. Efter införandet 

av Ipads och i arbetet med skolans lokala digitala utvecklingsplan såg de även ett behov av att ha digitali-

sering som fokusområde. Båda dessa fokusområden ligger inom den pedagogiska miljön och är viktiga för 

att göra skolan mer tillgänglig för alla elever. 
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Skolan satte inga egna lokala mål utan utgick från läroplanens mål. I enhetens planering ingick aktiviteter 

huvudsakligen på personalnivå; utbildning i språkutvecklande arbetssätt (MAH), försteläraruppdrag, skugg-

ning av kollegor, kollegiala diskussioner på ämnesträffar, uppstart av digitalt team. 

Lärarna i varje arbetslag undervisar endast i en årskurs åt gången, på detta sätt skapar vi 

trygghet, förtroende och goda förutsättningar för kunskapsutveckling. Detta medför att lä-

rarna på ett välutvecklat sätt kan samarbeta, samplanera, sambedöma samt ämnesinte-

grera i större omfång. På så sätt blir vi "den lilla skolan i den stora skolan". Vår vision är att 

UTMANA ALLA! 

 

(SKA-rapport Norreport, juni 2019)  

Resultatet visar ett tydligt språkutvecklande arbetssätt och digitalisering i samtliga klassrum och ämnen vid 

rektors verksamhetsbesök och att fokus på språket generellt har ökat. Såväl elever som lärare har blivit 

säkrare i sin användning av iPads, men en del återstår. Metoder och modeller delas mellan kollegor, arbe-

tet med texter och begrepp har bidragit till bättre kunskapsresultat och språkutvecklande arbetssätt före-

kommer i högre grad i lektionsplanering.  

I analysen kommer skolorna fram till att skolutveckling tar tid. Det är en framgångsfaktor att hitta metoder 

och verktyg som underlättar kunskapsinhämtning, att använda elevernas förkunskaper och modersmål, att 

jobba med bildstöd till texter och göra samtalstiden i ett klassrum mer tillgänglig för alla med hjälp av ”tal-

kort”. Målen har upplevts som relevanta och eleverna har känt sig delaktiga. Digitala kompensatoriska 

hjälpmedel spelar stor roll för elever med funktionsnedsättning. Språkutvecklande arbetssätt är en vinst för 

alla. Skolan har även startat med Digiexam, en digital provplattform, vilket är ett utvecklingsområde lå 

19/20, liksom arbetet med iPads, digitala läromedel och att utbilda lärarna till Apple teachers. Integration 

kommer att bli ett nytt fokusområde. 

Område Väster F-6 (Svarte, Sövestad, Hedeskoga) såg i sin analys av elevenkäten ett behov av att med-

vetandegöra eleverna samt öka deras inflytande och delaktighet. I pedagogiska samtal uttryckte pedago-

ger en osäkerhet i bedömning och betygsättning. Med anledning av den nationella IT-strategin och kommu-

nens digitala utvecklingsplan såg skolan ett behov av att öka den adekvata digitala kompetensen. Aktuell 

lokal digital utvecklingsplan (LDUP) saknades dessutom och i LIKA-skattningen för ledare blev utvecklingsom-

rådet tydligt. Detta utgångsläge utmynnade i mål inom områdena Elevinflytande, Betyg/Bedömning och 

Digitalisering – samma för de tre skolorna. I enheternas planering ingick aktiviteter på såväl personal- som 

elevnivå; SPSM-värderingsverktyg, workshops i kooperativt lärande, utbildning för elevrådet, stormöte på 

fritidshemmet, rastaktiviteter, gemensam lektionsstruktur, elevledda utvecklingssamtal, demokratidag, kolle-

giala träffar, sambedömning, ny LIKA-skattning, ta fram och implementera ny LDUP. 

Resultatet mäts och visas bl.a. genom elevernas nöjdhet i frågor från läsårets enkäter, applicerat på skolans 

målsättningar, lärarnas beskrivningar av sina upplevelser samt i en färgskala grön – gul – röd som visar om 

målet är helt delvis eller inte alls uppfyllt. Inom de olika målområdena är målen delvis eller inte uppfyllda 

och skolan konstaterar i sin analys att det varit svårt att mäta och följa upp eftersom de inte definierat be-

greppen, målen inte alltid var applicerbara på tillgänglighet samt att målen var för högt eller för trubbigt 

satta. En lärdom är att det underlättar om målen är SMARTA. Byte av rektor mitt i läsåret var inte heller 

optimalt för kontinuiteten i målarbetet. Lärdomar och utvecklingsområden är att arbeta med helheten i sitt 

SKA, där de utgår från elevernas lärandebehov och utifrån det definierar lärarnas och skolledningens lä-

randebehov. Skolan vill även hitta systematik och progression i ledarnas, lärarnas och elevernas lärande och 

bygga en god kultur. Ett annat utvecklingsområde är att fylla på lärarens didaktiska repertoar med arbets-

sätt inom elevinflytande och att levandegöra demokratins viktiga grunder. 
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”Vi behöver arbeta med helheten i vårt systematiska kvalitetsarbete. Där vi utgår från ele-

vernas lärandebehov och utifrån det definierar lärarnas lärandebehov, som definierar skol-

ledningens lärandebehov. Förändrad undervisning följs upp och utvärderas.”  

(Timperley, 2013) 

 

(SKA-rapport Område Väster, juni 2019)  

 

GRUNDSÄRSKOLA – FOKUSOMRÅDE TILLGÄNGLIGHET 

Grundsärskolan Edvinshem (1-6) och Änga/Västervång (7-9) har 35 elever i 4 klasser som undervisas i 

ämnen och 27 elever i 5 klasser som läser ämnesområden (inriktning träningsskola. Det gemensamma temat 

för lå 18/19 och 19/20 är ”Den spännande resan”. Genom temat knyter skolan ihop värdegrundsarbetet 

med elevernas kunskapsinhämtning. Musik och drama är grundstenen i temaarbetet. 

Tillgänglighet är en naturlig del inom grundsärskolan. För att hitta ett utgångsläge använde skolan SPSM:s 

värderingsverktyg, som visade att skolan redan tillgängliggjort mycket inom de fyra områdena Förutsätt-

ningar för lärande, Sociala miljön, Pedagogiska miljön samt Fysiska miljön, men att eleverna inte blivit in-

bjudna i arbetet. Inom det digitala lärandet låg skolan långt fram, men hittade ett önskat målområde inom 

programmering och progression. Mål sattes för tillgänglighet inom områdena IT i lärandet och Kommunikat-

ion (gemenskap, delaktighet). Med utgångspunkt i målen delades ansvaret upp mellan lärarna för att lät-

tare hålla fokus. I planeringen ingick studiebesök, utbildning inom kommunikation, workshops med IT-

pedagog för att få stöd i att utveckla skolans lokala digitala utvecklingsplan (LDUP) och träffar för att 

delge varandra kunskaper och idéer inom programmering. Eleverna skulle få större tillgång till olika sam-

talskartor och bärbara kommunikationskartor samt få reflektera utifrån filmade undervisningssituationer.  

Resultatet visar att målet inom IT i lärandet har nåtts. En LDUP har tagits fram som beskriver vad grund-

särskolan erbjuder eleverna i de olika stadierna. Personalen har dragit nytta av varandras kompetens inom 

digitala verktyg och programmering. Skolan har börjat använda Instagram mer frekvent, hållit föreläsningar 

om digitalt lärande och programmering i Stockholm, deltagit i Skolverkets råd för digitalt arbete i skolan 

och haft besök av Skolverket. Även målet inom ”Kommunikation” – att ge eleverna större möjligheter att 

uttrycka sig själv och kommunicera med andra utan att en vuxen för elevens talan – bedömer skolan har 

nåtts, genom bl.a. turtagning och bildstöd/samtalskartor. Elever får mer kontakt med andra personer än 

tidigare. Personalen har skapat tillfällen för reflektion med eleverna och lyssnat till deras åsikter. Filmer från 

undervisning har använts för reflektion. Eleverna har bättre förstått det pedagogerna velat förmedla. 

 

    Grundsärskolan 
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I analysen konstaterar personalen att de är nöjda med de mål de valde och att de behövde hålla kvar vid 

de målsättningar de satt upp. Det har varit tydligt att när ljus sattes på en specifik del utvecklades både 

den och andra delar runt om. Digitalt lärande och programmering har utvecklats och blivit alltmer integrerat 

som en naturlig del i skolarbetet. Personaldiskussioner har skett kring IT i lärandet och frågeställningen ”Hur 

ser en bra progression ut för elever som har så olika förutsättningar som elever i grundsärskolan har? Ele-

vernas medverkan har fått betydligt större utrymme inom både det digitala och kommunikation. Bildstöd 

som förtydligar ger en större glädje och ökad självkänsla när elever upplever att de kan påverka och att 

deras åsikter räknas. En lärdom är att vuxna i skolan gärna vill  ”rätta till” det som upplevs som problema-

tiskt kring eleverna, men man får ”dubbel verkan” när man låter eleverna vara delaktiga. 

Till nästa läsårs fokusområde Undervisningskvalitet vill grundsärskolan hålla kvar fokus på eleverna. Hur 

upplever de undervisningskvalitet ? Vilka är framgångsfaktorerna? Hur ser vi ökad inlärning? Utvecklings-

områden blir att säkerställa att skolan på ett tillförlitligt sätt använder särskilt stöd och extra anpassningar. 

Skolan ska också börja bygga upp en bank med undervisningsmaterial som matchar Skolverkets bedöm-

ningsunderlag inom ”Gilla Läsa Skriva” samt ”Gilla Matematik”. 

VERKSAMHETEN FÖR MODERSMÅLSUNDERVISNING OCH STUDIEHANDLED-
NING 

Under lå 18/19 har ca 340 elever inom grundskolan och grundsärskolan fått modersmålsundervisning på 

19 olika språk, 150 elever inom grundskolan fått studiehandledning på modersmålet och ca 70 barn inom 

förskola och i förskoleklass fått modersmålsstöd. Enheten har 28 hel- eller deltidsanställda modersmålslä-

rare/studiehandledare, motsvarande 19 heltidstjänster. 

När medbedömning började praktiseras våren 2018 framkom behov av fortbildning inom området bedöm-

ning och betygssättning. Utifrån detta utgångsläge samt skollagens bestämmelser om lärarlegitimation och 

vem som får sätta betyg har fokusområdet Bedömning prioriterats. Det har saknats kunskap, rutiner och 

struktur för detta arbete. Medarbetarna har uttryckt behov att lära sej mer om olika typer av funktionsned-

sättningar och på vilket sätt man kan göra undervisningen tillgänglig för elever med funktionsnedsättning. 

Fortbildning inom detta område har skett mer som punktinsatser. Den fysiska tillgängligheten i undervisnings-

salen/personalrummet på Änga/Västervångskolan var otillfredsställande och det behövde skapas ordning, 

lugn och bättre lärmiljöer för att elever och modersmålslärare/studiehandledare skulle ha lättare att arbeta 

och fokusera. Arbetet med tillgänglighet kommer att fortsätta under lå 19/20. 

Målsättningen inom Bedömning har varit att öka kunskaperna om bedömning och betygssättning, förbättra 

likvärdigheten samt skapa en arena för och möjliggöra kollegialt lärande. Målsättningen inom Tillgänglighet 

har varit att öka kunskapen om flerspråkiga barns språkutveckling, tal- och språksvårigheter hos flersprå-

kiga barn, extra anpassningar, pedagogisk kartläggning och särskilt stöd samt skapa en funktionell under-

visningssal för modersmålsundervisningen på Änga/Västervång. 

Arbetet mot målen skedde utifrån en tydlig planering som innefattade avsatt tid för kollegialt lärande, del-

tagande i Skolverkets webbaserade kurs Bedömning och betyg, fortbildning i samverkan med centrala 

Barn- och elevhälsan samt renovering av undervisningssal/personalrum. Ca 20 lärare har deltagit i Skolver-

kets webbkurs. Av utvärderingen framgår att kursen och de kollegiala diskussionerna varit till hjälp vid be-

tygssättningen och att många fått en större säkerhet gällande vad som ska bedömas och hur man informerar 

och pratar med elever om betyg. Träffar kring medbedömning vid betygssättning har genomförts, vilket lett 

till en framtagen arbetsgång och en högre förståelse för bedömning. Fortbildningstillfällena har gett resul-

tatet att lärarna fått större förståelse av barns språkutveckling. Genom detta kan lärarna agera säkrare 

och snabbare vid språksvårigheter, använda sig av extra anpassningar och påtala behov av särskilt stöd. 

Lokalerna har renoverats, vilket lett till ändamålsenliga lokaler och en naturlig samlingsplats. 
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Analysen visar att arbetet med bedömning och betygssättning har upplevts som positivt och betydelsefullt 

av deltagarna och gett en gemensam grund att stå på. Det praktiska, administrativa arbetet kring betygs-

sättningen har blivit tydligare och säkrare. Det är för tidigt att analysera eller säga någonting om effekter-

na på betygssättningen, utvecklingsarbetet fortsätter. Personalen behöver ökad kompetens kring funktions-

nedsättningar och hur man kan arbeta för att göra undervisningen tillgänglig för alla elever.  

Att avsätta tid för kollegialt samarbete har varit värdefullt och kommer att fortsätta, liksom kompetensut-

veckling kring funktionsnedsättningar. I samband med fokusområdet Undervisningskvalitet lå 19/20 kan 

undervisningsplanering, lektionsplanering och formativ bedömning naturligt lyftas fram, vilket gör att utveckl-

ingsarbetet med bedömning och betygssättning fortsätter. Ytterligare utvecklingsområde är att ha en tyd-

lig koppling till didaktik och undervisningspraktik.  

NYANLÄNDA ELEVER  
De nyanlända elever som flyttat till kommunen under läsåret har valt skola och direktplacerats på skolen-

heterna. Om den nyanlända eleven inte gått i svensk skola tidigare är huvudmannen skyldig att genomföra 

en inledande bedömning, även kallad kartläggning, av elevens kunskaper. Under läsåret har 41 nyanlända 

elever kartlagts, vilket är en minskning med ca 10 elever jämfört med föregående läsår. Rörligheten bland 

de elever som har kartlagts under läsåret har varit stor och hälften av eleverna har flyttat vidare från kom-

munen. Av de elever som kartlagts under läsåret har flest elever tagits emot på Köpingebro skola och på 

Backaskolan. Den gemensamma arbetsgången för mottagande av nyanlända elever har följts och bidragit 

till en likvärdig mottagandeprocess och en större tydlighet  för vårdnadshavare och personal.  
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FRITIDSHEMMETS NÄTVERK – FOKUSOMRÅDE TILLGÄNGLIGHET  

Utgångsläge: Pga. förändrade förutsättningar i tid, ledning och representanter och en önskan att fritids-

hemmets och förskoleklassens nätverk skulle arbeta mer lika och med tydligare koppling till förvaltningens 

SKA beslutades inför lå 18/19 att fritidshemmets nätverk skulle ha tre träffar per läsår, med ungefär 

samma upplägg som för förskoleklassens nätverk. Innehåll och aktiviteter skulle vara Tillgänglighet och 

SPSM:s lärmaterial DATE som stöd för personalen att arbeta mot enhetens egna mål. 

Planering och aktiviteter: 

 Träff 1 på Blekeskolan – Presentation nya representanter. Genomgång av årets upplägg samt 

gruppdiskussioner utifrån DATE-materialet. Varje grupp valde ut ett område som de skulle testa på 
innan nästa träff. 

 Gustav Sundh – Storföreläsning på Ystads gymnasium. Hög nöjdhet. 

 Skolverket släpper sin första webbkurs, ”Fritidshemmets uppdrag”, som några fritidshem väljer att 
arbeta med. 

 Nationellt nätverk Nässjö i november – fokus lärmiljöer, fritidspedagogik i skolan och  

kommande behörighetskrav. Två skolledare med ansvar för fritidshemsutveckling deltar. 

 Träff 2 på Edvinshemsskolan – Återkoppling på Gustav Sundh, Nässjö samt höstens arbete. På 

denna träff diskuterades både webbkurs och DATE-materialet och att det ena inte uteslöt det andra. 

 Träff 3 på Sövestads skola – Hur har kvalitetsarbetet sett utifrån DATE och webbkursen? Walk and 

talks i smågrupper. 

Resultat och analys: 

I fritidshemmets nätverk finns 1-2 representanter från varje fritidshem. Det har skett en kvalitetsutveckling i 

fritidshemmen, bl.a. när det gäller pedagogiska planeringar som en del fritidshem är längre komna med.  

Att minska ner antalet träffar till endast tre har gjort att en del av helheten och kontinuiteten gått förlorad. 

Det har varit svårt följa upp årets arbete då det varit för långt mellan träffarna. Representanterna har haft 

svårt att återge hur arbetet gått, med fokus på diskussionerna i arbetslaget. Diskussionerna hamnar oftast i 

görande, aktiviteter och förutsättningar Representanterna har genomfört uppgifterna i DATE och fokus har 

varit på genomförande och lärande. Dock uttrycker de flesta representanterna att de upplever att de sällan 

landar tillräckligt länge i analysen. Resultatet av arbetet med DATE har visat att eleverna har fått en större 

förståelse inom det område man fokuserat på, t.ex. praktiska handlingar och diskussioner kring rättvisa och 

orättvisa. En möjlig förklaring till detta är att man som personalgrupp fokuserar på ett arbetsområde och 

planerar gemensamt. Resultat och utvärdering av elevernas utveckling och lärande i förhållande till läropla-

nen görs inom ramen för SKA-arbetet på varje fritidshem. Representanterna var överens om att arbetet 

kring tillgänglighet bör fortsätta synliggöras och vara ett fortsatt utvecklingsområde som en naturlig del av 

den planerade vardagen. Personalen önskar mer strukturerad tid för reflektion i grupp. 

En del fritidshem har arbetat med Skolverkets webbkurs utifrån sina förutsättningar och behov. Kursen är 

tidsomfattande och kräver tid för diskussion och reflektion. Webbkursen har varit givande särskilt på fritids-

hem med en mindre andel behörig personal. Nätverket har också landat i diskussioner kring hur våra fritids-

hem är organiserade i kommunen och här skiljer det sig åt. Kommunen har två skolor med högre andel behö-

riga fritidspedagoger (Köpingebro och Edvinshem/hus). Det upplevs svårare att bedriva kvalitetsarbetet i 

arbetslagen när inte alla har pedagogisk utbildning eller kunskap för uppdraget. Verkligheten visar på stor 

andel tillfällig personal som oftast även arbetar som elevresurser under skoltid. De utbildade fritidspeda-

gogerna upplever sig få ta ett stort ansvar för verksamheten, där även en viss form av ”personalansvar”  
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ingår. Även de fritids som är “långt fram” upplever att de saknar struktur och tid för reflektion, mycket sitter 

i huvudet. Skolans storlek, antalet fritidsavdelningar och antalet inskrivna i fritidshem varierar också. Vi ser 

att eleverna stannar längre på fritidshemmen ute i byarna. 

Framtid och utvecklingsområden: 

Det finns frågor kring hur nätverket ska fortleva och under vilken ledning (rektorer/förvaltning). Fritidshem-

mets nätverk önskar om det ska fortsätta återta det gamla konceptet med tätare träffar samt att represen-

tanterna ligger steget före sina kolleger för att kunna leda arbetet framåt. Innehållet i nästa års planering 

kan vara Skolverkets andra webbkurs som fokusering på Undervisning i fritidshemmet – i linje med kommu-

nens fokusområde. Viktiga frågeställningar för fritidshemmen framöver är reflektionstid, rekrytering, behö-

righet, fritidshemspersonal på skoltid och kvalitetssäkring av fritidshemmet.  

 

 

Sövestads fritidshem 

FÖRSKOLEKLASSENS NÄTVERK – FOKUSOMRÅDE TILLGÄNGLIGHET 
Utgångsläge: Pga. förändrade förutsättningar i tid, ledning och representanter och en önskan att fritids-

hemmets och förskoleklassens nätverk skulle arbeta mer lika och med tydligare koppling till förvaltningens 

SKA beslutades inför läsåret 18/19 att förskoleklassens nätverk skulle ha fyra träffar per läsår, med unge-

fär samma upplägg som för fritidshemmets nätverk. Innehåll och aktiviteter på årets träffar skulle vara Till-

gänglighet och SPSM:s lärmaterial DATE som stöd för personalen att arbeta mot enhetens egna mål. 

Planering och aktiviteter: 

 4 träffar á 2 timmar; två/termin, vid tre av dem deltog rektorsrepresentanterna 

 Varit på Änga/Västervång, Köpingebro, Bleke, Svarte 

 Vid första mötet bestämdes strukturen för mötena 

 DATE: Diskuterat materialet. Valt ut uppgifter, provat ute och sedan utbytt erfarenheter. 

 Gått igenom Skolverkets nya kartläggningsmaterial för förskoleklass 

 IUP - dokumentation i Vklass? Grupp tillsatt som ska utarbeta gemensamma riktlinjer. 

 Överlämning/inskolning 

 Kooperativt lärande 
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Resultat och analys: 

Det har skett en viss kvalitetsutveckling när det gäller förskoleklassen. Förskoleklassens nätverk, där alla som 

arbetar i förskoleklass deltar, har under läsåret arbetat ganska konkret med praktiska givna uppgifter 

kopplat till Tillgänglighet utifrån DATE lärmaterial. Mötena har haft en tydlig form, t.ex. genom att samtals-

strukturer använts vid diskussioner, som i alltför hög grad hamnar i görande, aktiviteter och förutsättningar. 

Deltagandet har ökat (alla skolor har vari representerade), ett större engagemang kan skönjas och det finns 

en större känsla av #gilla_våga_dela. Träffarna har varit ute på de olika skolorna och vid rundvandring 

och visning av förskoleklassernas lokaler har spontana diskussioner kring lärmiljöer uppstått. Resultat och 

utvärdering av elevernas utveckling och lärande i förhållande till läroplanen görs inom ramen för varje sko-

las SKA-arbete. 

Framtid och utvecklingsområden: 

Lå 19/20 blir förskoleklassen obligatorisk, en del reformer och förändringar sker inför denna förstärkning 

av förskoleklassens ställning. Förvaltningens gemensamma fokusområde blir Undervisningskvalitet. Hur ser vi 

på uppdraget i förskoleklass? Hur ska vi lyfta diskussionerna ifrån ”småfrågor” och ”ytflyt” till uppdragsfo-

kus med fördjupning och analys? Hur kan man förtydliga och förbereda träffarna ytterligare för att höja 

kvaliteten? Hur kan vi få en större likvärdighet med en tydlig struktur på varje enhet som innehåller mål, 

aktiviteter och fördjupade diskussioner? Hur kopplar vi på undervisningskvalitet till nästa läsår? Hur ser vi på 

pedagogiska planeringar? 

 

 

 

 

 

UNDERLAG OCH ÖVRIG DOKUMENTATION  

 SKA-presentationer och SKA-filmer – i gemensam mapp i Google Drive 

 Hårda data – per skola i separata dokument i gemensam mapp i Google Drive 

 Kvalitetsdialoger – underlag från enheterna i gemensam mapp i Google Drive 

 Minnesanteckningar och utvärderingar från SKA-onsdagar under läsåret 

 Elevenkät åk 2-9 2019 – rapporter per enhet samt kommunövergripande  

 Enkät till vårdnadshavare i förskolan 2019 – rapporter per enhet samt kommunövergripande  

 Digital utvecklingsplan Ystads kommun 

 

 SPSM – DATE lärmaterial för tillgängliga lärmiljöer  

https://www.spsm.se/date-larmaterial/ 

 SPSM – Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning 

https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/varderingsverktyg-for-okad-

tillganglighet-i-forskola-och-skola.pdf/ 

 SPSM – Tillgänglighetsmodellen https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-

inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/ 

 

https://www.spsm.se/date-larmaterial/
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/varderingsverktyg-for-okad-tillganglighet-i-forskola-och-skola.pdf/
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/varderingsverktyg-for-okad-tillganglighet-i-forskola-och-skola.pdf/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/

