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Beskrivning av skolan 

God miljö för lärande 

Enbacka skola ligger i Gustafs och är en F-6 skola. Under året har det gått 288 barn på sko-
lan som har tre integrerade fritidshem med 151 barn inskrivna den 1/6 2016. På skolan 
finns även ett integrerat folkbibliotek som dessutom är skolbibliotek. 

Enbacka skola har under läsåret renoverats, vilket har medfört att vi har tillgång till special-
salar som NO-sal, bildsal, aula/musiksal, arbetsrum för lärare och elevhälsans personal har 
egna kontor och möjlighet till konferensrum där de kan möta elever och vårdnadshavare. 

 

Personal 

Alla lärare, förskollärare och fritidspedagoger har gällande behörighetskrav och några 
barnskötare med barnskötarutbildning är anställda på fritidshemmet. Elevhälsans personal 
har sådan kompetens så att elevernas behov av specialpedagogiska, medicinska, psykolo-
giska och psykosociala insatser kan tillgodoses. Enbacka skolas elever har möjlighet att få 
vägledning i val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet av anställd studie och yrkes-
vägledare från vårt högstadie. Tjänsten är inte tillsatt än men när så sker ämnar vi boka in 
den till besök i klasserna. 
Kompetensutveckling som genomförts under året: 
Skolverkets kurs i betyg och bedömning har alla lärare på mellanstadiet genomfört under 
läsåret 15/16.  
Lågstadiet har arbetat med läslyftet .  
Tre av våra fritidspedagoger har gått en forskningscikel i fritidshemmens uppdrag genom 
Högskolan Dalarna. 
Kompetensutvecklingsdag om att upptäcka, agera och förebygga maktlekar och andra 
kränkningar för all personal. 
Förstelärare har deltagit i en förstelärarkonferens. En lärare har gått handledarutbildning 
för läslyftet.  
Speciallärare har gått utbildning i Ipad med IT-pedagogen. Språkstörning kurs via SPSM. 
Kurs om inläsningstjänst. Utbildning om anpassningar i undervisningen.  
Skolledning har haft en ledarskapsutbildning som var övergripande för alla ledare i kommu-
nen. 
Ledningsgruppen inom BUN går utbildningen ”Samverkan för bästa skola i Säter 2016” 
som Högskolan Dalarna håller i och som finansieras av skolverket. 

 

Organisation 

Skolan och fritidshemmen arbetar med samlad skoldag där alla barn har samma skoltid. 
Fritidspersonalen ingår som en del i skolverksamheten vilket innebär att barnen under da-
gen möter flera vuxna med olika pedagogiska kompetenser som samarbetar med varandra. 
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Fritids är uppdelat i tre avdelningar: Pinglan som har barnen från förskoleklass samt år 1, 
Klockan har de från klass två och tre samt Storfritids som har hand om eleverna på mellan.   

 Kulturskolan har ansvarat för drama- och musikundervisningen på skolan under året. Sko-
lan har en rektor och biträdande rektor. Specialpedagog, skolsköterska och kurator har sin 
tillhörighet hos Elevhälsan men arbetar på uppdrag åt skolan. 

Skolan är uppdelad på tre arbetslag. Arbetslaget Mellan har två lagledare, arbetslaget på 
Lågstadiet har en lagledare och fritids har en lagledare. I pedagogiska diskussioner delas 
Mellans arbetslag upp i två grupper därför har de två lagledare.  

Speciallärarna på skolan bildar tillsammans en grupp som fördelar sina uppdrag och åtgär-
der utifrån elevernas behov av särskilt stöd. De träffas tillsammans med specialpedagogen 
från Elevhälsan ett tillfälle i månaden. Mellan har nya lokaler från läsåret 2015/2016 där 
eleverna har fått bättre studiero genom grupprum i anslutning till klassrum och studieplat-
ser i korridoren. Varje årkurs arbetar i blandade grupper för att bättre nå eleven där den be-
finner sig i sin utveckling. 

Skolan har fyra förstelärare och deras uppdrag är: Värdegrund/plan mot kränkning och dis-
kriminering, IT-pedagogik, utveckla SO-ämnet samt dokumentation och kommunikation i 
systemet Infomentor och kollegialt lärande inom matematik samt svenska. 

Skolan har sedan tidigare ett integrerat skolbibliotek som eleverna besöker enligt schema 
men också när de behöver ta fram olika fakta samt själva låna böcker. 

Lågstadiets elever har tillgång till Ipads och bärbara datorer och lärarna har i varje klassrum 
projektorer för undervisningen. Mellanstadiet har fem bärbara datorer per klass. I varje 
klassrum finns interaktiva projektorer som både lärare och elever använder. 

 

Analys 

Arbetslagen Klockan och Pinglan startades 1998, dessa två arbetslag bestod av lärare och 
fritidspedagoger från F -3. Under 1998 – 2014 hade båda lagen möjlighet till gemensam 
planering en eftermiddag i veckan. Det arbetslag som inte hade planering stöttade upp det 
andra arbetslaget. De äldre barnen var faddrar till de yngre barnen vilket skapade trygghet 
för de elever som fanns i respektive lag. De pedagoger som skulle ta emot de nya ettorna 
hade lärt känna dem redan i förskoleklass vilket gjorde att övergångarna F till 1 fungerade 
bra.  

 

Organisationen ändrades läsåret 2015/2016 och man började arbeta parallellt med klas-
serna istället för i spår F-3. Innan omorganisationen var det enbart ett par möten med all 
personal för att diskutera organisationen innan den sedan bestämdes och sjösattes. Det 
blev svårt att få till gemensam planeringstid för skolan och fritids vilket gjorde det mycket 
svårarbetat. Samarbetet mellan pinglan och Klockan (dvs F-1 och 2- 3) kom inte igång un-
der läsåret. Det var en hög sjukfrånvaro bland personalen vilket även försvårade samar-
betet.  
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Läsåret 2016/2017 

Organisationen där vi jobbar i paralleller fortsätter även nästa läsår då det är för tidigt att 
utvärdera efter ett år. Det arbetssättet avlastar lärare som kan planera och genomföra 
samma lektion i 2 klasser. Fördel med denna organisation är att blivande förskoleklassbarn 
inte behöver byta grupp. En ytterligare positiv effekt är att barnen leker över klassgränsen 
inom parallellen. Fördel för fritidshemmen är att de kan ha mer anpassad verksamhet uti-
från barnens ålder. 

 

Åtgärder för utveckling 

Gemensam planeringstid finns för F och år 1 som turas om att planera varannan torsdag 
12.20 – 13.25. Förskolepersonalen, 4 st, får då möjlighet att planera tillsammans. För år 1 
träffas lärarna och den fritidspersonal som jobbar i ettorna med EQ, NTA, bild och PA 
och planerar verksamheten. Planeringstid för lärare i år 2 och fritidspersonal behöver prio-
riteras och schemaläggas.  
Anslagstavlor behöver sättas upp med vilka som jobbar den aktuella dagen, lärare och fri-
tidspersonal. Där ska också stå vem som vikarierar för vem vid ev. frånvaro. Ny personal 
ska få bättre introduktion genom att ha tillgång till en mentor. I varje klassrum ska finnas 
en vikariemapp med info om tider mm. 
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Beskrivning av skolans systematiska kvalitetsarbete 

Verksamheten utvärderas/följs upp av arbetslagen och förändras/förbättrats vid behov. 
Arbetslagen gör sammanfattande utvärderingar september. Kvalitetsarbetet pågår under 
hela läsåret enligt en tidplan som beslutas av rektor för varje år. Uppföljning och utvärde-
ring av föregående års arbete samt skolans egna prioriterade mål utgör en del av kvalitetsar-
betet. Underlagen till kvalitetsarbetet är bland annat: 

 Elevernas upplevelse/bedömning av skolan 

 Föräldrarnas upplevelse/bedömning av skolan 

 Personalen utvärderar våra prioriterade mål för verksamheten.  

 Måluppfyllelse i alla ämnen i alla årsklasser (Infomentor) 

 Nationella prov 

 DLS 

 Betyg 

 Forskningscirkel för fritids 

Personalens utvärdering av sin verksamhetsplan är ytterligare en del i underlaget för kvali-
tetsarbetet. Vid läsårets start upprättar varje arbetslag sin verksamhetsplan där de beskriver 
hur de ska arbeta med de utvecklingsområden som framkommit utifrån föregående års kva-
litetsredovisning.  

Utifrån verksamhetsplanen planerar och genomför varje lärare sin undervisning för att 
uppnå målen. Verksamhetsplanen utvärderas i juni samt att åtgärder för utveckling läggs 
till. Planen skrivs sedan klart i oktober.  

 

Normer och värden 

Skolan har arbetat med diskrimineringsgrunderna under läsåret genom att ta upp en punkt i 
månaden på elevrådet som sedan har fortsatt arbetet i klasserna. Detta arbete har sedan re-
dovisats till rektor. Det har genomförts flera aktivitetsdagar under läsåret som innehållit 
samarbetsövningar, möjlighet att uppleva andra kulturer. Från förskoleklass till klass 6 har 
vi arbetat med olika artiklar i barnkonventionen. Klass 5 har utbildat 5-åringar i barnkon-
ventionen och även besökare på vårt Öppet hus deltog i den utbildningen. 

Värderingar och attityder hänger till stor del samman med det arbete som genomförts i vär-
degrunds- och plan för kränkning och diskriminering. Det har varit  EQ-lektioner och även 
materialet ”Projekt Charlie” används.  

Tre fritidspedagoger har gått en forskningscirkel som anordnats av Högskolan Dalarna och 
de har arbetat med följande ämnen:  
Gemensamt förhållningssätt hos fritidshemspersonal. Resultatet i rapporten visar att av de 
som svarat anser de att de har förutsättningar att arbeta med detta och att diskussioner på-
går om hur de ska förhålla sig till det. Resultatet visar även att pedagogernas förhållnings-
sätt mot varandra kan påverka barngruppens beteende. En slutsats är att förutsättningar för 
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att arbeta med ett gemensamt förhållningssätt finns men de som besvarat enkäten har kom-
mit olika långt, både vad gäller individnivå och i arbetslaget. 

Fritidspedagogikens fördelar vid ett interkulturellt arbete – Att skapa förståelse och tolerans 
i en miljö därr mångfald saknas. Denna rapport visar att fritidspedagogerna har ett öppet 
förhållningssätt och medvetenhet i arbetet vilket ger goda förutsättningar för en interkultu-
rell pedagogik. Fritidshemmen i Gustafs har få elever från andra kulturer och med olika et-
nicitet då vi i den interkulturella lärprocessen måste konfronteras med andra uppfattningar 
och bearbetas känslomässigt det vill säga utveckla ett kritiskt tänkande mot sig själv och 
sina egna kulturella värderingar. Resultatet av de enkäter som inkommit i undersökningen 
visar att respondenterna anser själva att fritidspedagogiken har en fördel i det interkulturella 
förhållningssättet och pedagogiken då en av de viktigaste byggstenarna hos fritidspedagogi-
ken är det informella lärandet. Det är just det situationsstyrda lärandet som fritidspedagogi-
ken fokuserar på, där eleven konfronteras med andra meningssystem, där de ökar sin språk-
utveckling och stärker sin identitet och självkänsla. Det stärker också elevens motivation att 
förstå andra och själva bli förstådda. 

I en undersökning av könsmönster i barns val av fri lek på fritidshem har resultatet visat att 
det i barns lek finns skillnader. I pojkarnas val var de oftast lekar med mycket fysisk kon-
takt och rörlighet. I flickornas fall var det mer lugna och stillsamma lekar. 

Analys  

Årets resultat i elevenkäterna visar att vad gäller studieron för eleverna i åk 1 och åk 5 har 
det blivit en försämring. Det eleverna upplever som otryggt är att det finns andra elever i 
klassen som bär sig dumt åt mot andra och även mot dom själva. 

Resultatet från föräldraenkäterna visar att tryggheten har sjunkit under detta läsår från 89 % 
till 72 %. 

Alla vuxna på skolan använder gula västar för att vara synliga och tillgängliga. När det har 
uppkommit bråk eller oro ute på rasterna har flera personal varit ute på rasterna för att 
trygga upp eleverna och även genomfört strukturerade aktiviteter. 

Omorganisation på lågstadiet, ny personal inom fritidshemmen och en ombyggnation av 
skolan gjorde att föräldrar och elever upplevde höstterminen som rörig på skolan. 

Vi kan också se att viss frånvaro bland eleverna kan kopplas till otrygga elever vilket får en 
negativ effekt för elevens inlärning. Frånvaron är ofta sjukdom eller att eleven vill vara 
hemma från skolan vid olika föräldraledigheter. Vi vill att föräldrarna får en positiv syn på 
skolan så att det är blir viktigt för eleverna att vara på skolan varje dag att och komma i tid 
till skolan. 
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Rutin för anmälan kränkande behandling: 

Om ett barn upplever sig vara utsatt för kränkande behandling eller diskriminering är den 
snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med personalen vid förskolan eller skolan. 
Lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäler 
detta till förskolechefen eller rektorn. 

Utreda 

Förskolechef/rektor inleder en utredning kring uppgivna kränkningar och i förekommande 
fall vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden. Känner ett barn/en elev sig kränkt av förskolechef/rektor ska utredningen göras 
av förvaltningschef.  Förskolechefen eller rektorn anmäler också i samband med att utred-
ningen inleds detta till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Åtgärda  

Förskole/skolledningen ansvarar för att ytterligare åtgärder sätts in. Vidare kan upprättande 
av åtgärdsprogram bli aktuellt för elever inom grundskolan. 

 

 

Åtgärder för utveckling 

För att öka studieron utökar vi med flera lärare på lågstadiet som ger möjlighet till delningar 
av klass och flera lärare i undervisningen. Arbeta med övningar som förbättrar kamratrelat-
ioner samt gemensamma rastaktiviteter med ledning av vuxna. Gemensamma aktivitetsda-
gar på skolan där man arbetar över klassgränserna för att öka gemenskapen. Handlingsplan 
för hemmasittare färdigställs under höstterminen. Varje månad går rektor igenom elevernas 
frånvaron på skolan tillsammans med elevhälsan.  

Vid första utvecklingssamtalet på hösten berättar pedagogerna om vad som behövs för att 
arbetet ska fungera på skolan och de bygger upp relationen och förtroendet med föräld-
rarna. På det samtalet tas skolans plan för kränkning och diskriminering upp för att trygga 
elever och vårdnadshavare. 

Det är viktigt att pedagogerna fortsättningsvis har förutsättningar att diskutera förhållnings-
sätt, normer och värden eftersom det påverkar barngruppens beteende. 

För att förbättra fritidspedagogernas interkulturella arbete så att de själva får en ökad med-
vetenhet på fritids kommer de att ta kontakt med andra fritidshem och starta en brevväx-
ling eller någon annan form av kontakt mellan elever för att öka möjligheten till möten, 
göra studiebesök hos lokala föreningar samt fortsätta medvetandegöra eleverna om allas 
våra likheter och olikheter för att skapa en positiv känsla och att det är en tillgång i sam-
hället. Ha öppna diskussioner om det som eleverna upplever annorlunda, ge kunskap om 
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och en fortsatt dialog om vår demokrati och värdegrund, genus, relationer och det mång-
kulturella samhället. 

Uppdraget för pedagogerna blir att försöka identifiera genusproblematiken i fritidsverksam-
heten och agera i enlighet med det som står i läroplanen (Skolverket, 2014), att skolan har 
ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Kulturskolan arbetar med klasser om värdegrund för att stärka eleverna i kamratrelationer. 

 

Kunskap, utveckling och lärande 

 

Det är tre elever som riskerar att inte nå målen i svenska samt matematik? i år 3 och alla har 
åtgärdsprogram. 

I år 4 är det en elev som bedöms riskera att inte nå målen i år 6. Det är tolv elever som be-
döms riskera att inte nå målen i år 6.  

Det är en elev i år 6 som har betyget F i samtliga ämnen förutom slöjd samt en som har F i 
engelska. De flesta eleverna befinner sig inom D och C i betygsskalan. 
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Analys 

Analys av kunskapsutveckling årskurs 1-5  

Några elever i åk 5 riskerar att inte nå målen i bild år 6 för att de brister i förmågan att 
kunna följa instruktioner i flera led samt klarar inte av att resonera och koppla till egna erfa-
renheter. Lärarna ska bli bättre på att anpassa för dessa elever- t ex muntliga instruktioner, 
skriva instruktioner på tavla.  

Det är viktigt att lärarna dokumenterar anpassningarna och att dessa följs upp. Vad har 
fungerat bra/dåligt, behövs det göras förändringar? Om det inte sker en kunskapsutveckl-
ing med de extra anpassningarna så bör ett åtgärdsprogram upprättas. Klasslä-
rare/speclärare ska fä eleverna att bli mer delaktiga i sin kunskapsutveckling. 

Engelska avviker med ett lägre resultat. Elever som kommer till mellanstadiet med läs- 
skrivsvårigheter får det svårt med engelskan. 

Diagnostiseringen av läs och skrivutvecklingen visar att avkodningen är bra hos många ele-
ver men de brister i läsförståelse. 

Att det är fler pojkar än flickor som inte når målen kan bero på att flickorna ”passar in” i 
skolsystemet och att det är sämre finmotorik hos killarna. Lågstadiet måste öva mer på 
grundläggande kunskaper för att befästa t ex hur man skriver bokstäverna, pennfattning 
mm. 

Läslyftet som bygger på ett kollegialt lärande har gett goda resultat- eleverna har fått en 
strategi för att utveckla sitt skrivande och leder till ökad måluppfyllelse. 

Analys av betyg årskurs 6 

Samhällskunskap, biologi och teknik är de ämnen som eleverna inte har nått betyget A.  I 
samhällskunskap och teknik har inte eleverna tränat på förmågorna  till en början utan bli-
vit bedömd utifrån Infomentor och de kunskapskraven som finns. Det finns en viss osä-
kerhet hos pedagogerna hur man dokumenterar i infomentor och hur man redovisar för-
mågorna i detta system. Det behövs träffar där det ges möjlighet att diskutera hur man kan 
arbeta i informentor för att öka pedagogernas kunskaper om programmet. En elev avviker 
med betyget F i samtliga ämnen förutom slöjd, denne elev kommer till årskurs sju skrivas in 
i annan skolform. Det andra F:et i engelska är en elev med grav språkstörning, där har fo-
kus legat på de andra ämnena där man sett att eleven kommer att kunna nå kunskapskraven 
och få betyget E. 

 För pedagogen är det viktigt att anpassa förmågorna till den nivå som är i årskurs fyra och 
att de tänker på att en progression görs från år fyra till årskurs sex.   
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Det finns en avvikelse gentemot betygen och provresultaten i de Svenska nationella pro-
ven, detta eftersom man kan få ett provbetyg E på NP trots att man har F på en förmåga 
som testas i en enskild del. Detta stämmer inte överens med den övriga bedömningen som 
görs i den dagliga undervisningen. Det känns inte rätt att elever ska få F på tex tala under 
NP men ändå i sammanställningen få E i provbetyg därför är det en skillnad i provbetyg 
kontra slutbetyg.  

 Det är jättesvårt att få ett A i NO-ämnena. Detta pga att i ett av kraven tittar man på hur 
eleverna hanterar den utrustning som de använder vid laborationen medan man i en annan 
del tittar på hur de resonerar och drar slutsatser under laborationen, dessa olika delar ska 
sedan samman vägas till ett betyg. En del elever kan vara väldigt duktiga på det ena men 
mindre bra på det andra vilket medför att det blir svårt att nå det högre betyget.   

 

Åtgärder för utveckling 

Bedömningsstöd som hjälper vid bedömningssituationerna i fler ämnen. Olika exempel så 
att läraren får hjälp att se skillnaderna i de olika betygsstegen så att bedömningen blir mer 
rättvis.  

Ett ökat kollegialt lärande skapar möjlighet att samarbeta runt eleverna för att gynna deras 
kunskapsutveckling. Det kollegiala lärandet, hittar vägar och lösningar för att pedagogerna i 
kollegiet ska kunna hjälpa och stötta varandra. 

Lärarna ska ta stöd av forskning gällande de avvikelser som de kan se i betygsunderlaget. 
Tid och möjlighet att sätta sig in i vad forskningen egentligen säger för att underlätta för 
deras bedömning och utveckla sin undervisning. Viss aktuell forskning får de genom matte-
lyftet och läslyftet. 

Planerade åtgärder och syftet med dessa: 
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Lärarna har planerat att till hösten -16 samarbeta över ämnesgränserna tex, att den doku-
mentation som sker under slöjdundervisningen får eleverna hjälp och stöttning och träna 
på under svenskalektionerna för att det sedan ska gå lättare att skriva.  

Lärare ska sitta ned och prata om de förmågor som återkommer i flera olika ämnen. Vilka 
styrkor och svagheter ser man hos eleverna och visar de sina förmågor på olika sätt i de 
olika ämnena?  Detta medför att de som sätter betygen i sexan vid vissa möten sätter sig 
och samtalar runt detta, arbetslagsträffarna delas upp så att vissa träffar blir i olika diskuss-
ionsgrupper.  

Resursbehov 

När spec läraren är sjuk/ ledig ska det sättas in vikarie då kan klassläraren stötta de elever 
som är i behov av extra stöd. 

Det behövs dubbelbemanning vid vissa lektioner för att eleverna ska få den hjälp och stött-
ning som de har rätt till tex sv,eng och matematik plus laborativt i naturorienterande 
ämenen.  

Lärarna för övningsämnen ska delta i elevhälsans möten om eleven inte når målen.  

Vi ska ha diskussioner om förväntningar som vi har på varandra elevhälsa-klasslärare, spe-
ciallärare. Elevhälsan kan arbeta mer med eleverna, bli synligare i klassrummen.  Vilket stöd 
kan vi förväntas få? Tillsammans bör vi tidigt arbeta med att eleverna får öva socialt sam-
spel/samarbete. 

De diagnostiska läs och skriv-resultaten ska finnas i Infomentor så att man kan följa ut-
vecklingen. 

Läsåret 16/17 går alla pedagoger läslyftet. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, där pedago-
gerna lär av varandra och ges möjlighet att uppmärksamma och reflektera över barnens lä-
rande. Pedagogerna får möta vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbets-
sätt för att ge eleverna möjlighet att  utveckla sitt lärande. I läslyftet så arbetar pedagogerna 
kollegialt med varandra och tar del av varandras erfarenheter utifrån de undervisningsmo-
deller som de får prova genom läslyftet. Dessa undervisningsmodeller bygger på evidensba-
serad forskning om att öka elevers läsförståelse. 

It-pedagogen utbildar tillsammans med It ansvariga på skolan lärare som använder in-

terakiva projektorer. Förstelärare som ansvarar för It-utvecklingen på skolan arbetar en 

dag i veckan med utveckling av skolans användning av Ipads och datorer. 
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Ansvar och inflytande 

Elevernas inflytande på lärares planerade arbetsområden utifrån mål och kunskapskrav som 
eleverna ska nå. Eleverna har sedan möjlighet att påverka metoder och tillvägagångssätt. In-
flytandet och friheten ökar i de äldre årskurserna. Eleverna på mellanstadiet får tydliga mål-
beskrivningar vid varje nytt ämnesområde, lärare berättar om vilka förmågor de kommer att 
arbeta med och på vilket sätt samt hur läraren kommer att bedöma elevens kunskaper och 
utvecklingen av förmågorna. På så sätt blir de delaktiga i de pedagogiska planeringarna för 
att förbättra resultaten i de olika ämnena. 

Eleverna har en aktiv roll i utvecklingssamtalet. I vissa klasser håller eleverna i utvecklings-
samtalen till stor del själva. 

Elever har sina IUPer lätt tillgängliga i bänken för att kunna påminna sig vad de innehåller. 

I arbetet med pedagogiska planeringar ger vi eleverna möjlighet till att kunna påverka, ta 
ansvar och vara delaktiga i utformningen av ett arbetsområde.  

Även klass-, elev- mat och fritidsråden är en del av elevernas inflytande. Samhällsbyggnads 
förvaltningen har eleverna kontakt med genom bygget och fördjupad översiktsplan i Gus-
tafs. Till bygget var elever från år 6 delaktiga i byggmöten och till den fördjupade översikts-
planen är elevrådet med och diskuterar t ex gång och cykelvägar med representant från 
Samhällsbyggnads förvaltningen. Skolans förhoppning är att” råden” ska vara viktiga för 
elevernas inflytande över utbildningen och ge skolan värdefull återkoppling.  

Vårdnadshavarna upplever att de är delaktiga och har inflytande i elevens utveckling genom 
IUP och utvecklingssamtalen.  

 

Analys 

 

Åtgärder för utveckling 

Göra en kartläggning av elevernas inflytande under vt 2017. 
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Samverkan mellan skola och hem 

Föräldrars inflytande sker genom våra föräldramöten, utvecklingssamtal samt brukarråd. 
Utvecklingssamtalen sker två gånger per läsår där man har dialog om elevens utveckling, lä-
rande och trivsel. Där behov finns har vi samtal oftare. Infomentor är vår kommunikat-
ionskanal mellan skola och hem. 

Resultatet i föräldraenkäten visar att inflytandet har sjunkit marginellt från tidigare år men 
att vårdnadshavarna är mycket nöjda med utvecklingssamtalen. 

 

Analys 

Pedagogerna behöver ha en samsyn på var man ska skriva i Infomentor och vad.  

Trots en liten minskning i det sammanlagda föräldraenkätresultatet så är vårdnadshavarna 
mycket nöjda med utvecklingssamtalen. 

 

Åtgärder för utveckling 

Utvecklingsarbetet med användandet av Infomentor fortsätter med gemensamma works-
hops på studiedagar samt apt för pedagogerna. 

Föräldrarna behöver få tydlig information om kunskapsutveckling i alla ämnen samt i tidigt 
skede meddelas om eleven riskerar att inte nå målen och informeras om de extra anpass-
ningar som görs. 

Utveckla användandet av Infomentor för kommunikation och information om skolans ar-
bete och elevens utveckling. 

 

Övergång och samverkan 
 
De flesta förskolebarnen går vidare till Enbacka skola, och övergången känns naturlig såväl 
som för barn, föräldrar och pedagoger. 

Det är ett nära och gott samarbete mellan förskola och skola, förskolechefen och rektorn 
tycker det är en viktig fråga och planerade ett utbildningstillfälle för att bygga broar mellan 
pedagogerna och lärarna för att underlätta vid övergångarna. I augusti 2016 startade termi-
nen med en halv dag tillsammans med förskolan och skolans personal.  

Vårdnadshavarna blev inbjudna till att besöka skolan, fritidshemmet och träffa lärare och 
pedagoger innan övergången. Barnen blev inbjudna till planerade besök och har tillsam-
mans med förskolans pedagoger gjort skolbesök och på fritidshemmet för att lära känna 
miljön och den nya personalen. Fritidspersonalen och förskolelärarna i förskoleklassen har 
även besökt barnen i förskolan under vårterminen.  
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Även brukarråd som förskolan och skolan har tillsammans är syftet att bygga broar för att 
utvecklande samarbetet och en samhörighet för barn och elever i Gustafs, där förskolechef, 
rektor och pedagoger deltar samt föräldrarepresentanter från alla förskolorna och skolan. 

Arbetet med Barnkonventionen som sker i kommunen är också bra utifrån aspekten att 
förbereda barnet inför övergången. I Gustafs bjuder eleverna i åk 5 in 5 åringarna under en 
förmiddag för att arbeta med ämnet. Barnen knyter kontakter med de äldre barnen som se-
dan kommer vara äldst på skolan när de börjar. Det är en trygghet för barnet att ha någon 
att vända sig till för att få stöd och hjälp. 

För att utvärdera övergången från förskola till förskoleklass sker ett uppföljningsmöte med 
pedagoger från både förskola och skola, specialpedagog, rektor och förskolechef. De åtgär-
der som kommer upp tas med vid nästa övergång. Det kan handla om fler besök eller att 
informationsflödet till förskolan måste förbättras. När vårdnadshavarna får information ska 
förskolan också få ta del av det. 

Barnen i förskoleklassen träffar dagligen sina blivande klasslärare och har möjlighet att vara 
i sitt kommande klassrum några gånger under läsåret inför skolstarten i år 1.  

Klasslärarna i år 6 träffade sina blivande fyror under vårterminen vid flera tillfällen samt var 
med på årskurs 3 skolresa. 

Det anordnades en fotbollscup för kommunens alla sexor i maj 2016. Klockarskolan har 
vait här och haft information för elever och vårdnadshavare i år 6 under vårterminen 2016. 
Vid öppet hus deltog och informerade elever och personal från Klockarskolans om sin 
verksamhet.  

Träffar med mottagande pedagog för att överlämna information om enskilda barn/elever 
sker under vårterminen vid stadieövergångar. 

Analys 

Tydligare information kring barnen vid överlämningarna förskolan/skola för vårdnadsha-
varna och berörd personal. 

Läsåret 15/16 var det färre besök för eleverna i år 6 till Klockarskolan vilket ledde till att 
många elever i sexan valde andra skolor. 

Överlämningar handlar för mycket om elevers kunskapsutveckling samt ev svårigheter. 

Åtgärder för utveckling 

Arbeta mer intensivt med stadieövergångarna från förskola till förskoleklass. Skapa forum 
för erfarenhetsutbyte och diskussionsstunder för att ha en gemensam syn på eleven. Vilka 
förväntningar förskolan och skolan har inför övergången. Vad ska det enskilda barnet ” ha 
med sig för kunskaper”? Genom att få en röd tråd i lärandet från barn i förskolan till eleven 
i grundskolan. I januari 2017 kommer en halv dags kompetensutveckling genomföras för 
förskola och skola kring språkstimulering. Att arbeta med den röda tråden från förskola till 
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skola. Kommunens tal språk och hörselpedagog kommer inleda dagen, sedan kommer dis-
kussioner och erfarenhetsutbyte ske i tvärgrupper . 

Ta med mer vid överlämningarna om vad och hur eleverna har arbetat i de olika ämnena. 

En plan för övergången mellan år 6 till sjuan ska utarbetas mellan Enbacka skola och 
Klockarskolan för att säkerställa att fler elever väljer högstadiet Klockarskolan. 

Nästa steg inför 2017 är att implementera de tre strategierna som är beslutade att alla inom 
BUN ska arbeta med. Gustafs förskola, Enbacka skola samt Klockarskolan kommer sam-
verka kring strategierna för att varje enskilt barn ska kunna nå en högre måluppfyllelse. 

Varje strategi har en aktivitetsplan som kommer kräva en större samverkan mellan våra 
verksamheter. 

Strategierna är: 

• Inkludering 

• Kommunikation 

• Organisation 

 

Skolan, omvärlden och utbildningsval 

Prao har flera klasser på mellanstadiet haft. Föreningar och kommunens näringlivsenheten 
har samarbetat med skolan under läsåret i olika former bl a vid öppet hus, elevrådet mm. 
Vårdnadshavare har inbjudits och varit till skolan och berättat om sina yrken. Räddnings-
tjänsten besöker år 2 och 5 varje år. Studiebesök har gjorts till Framtidsmuseét, Falu gruva, 
Ornässtugan mm som berikar elevernas lärande miljö.   

Analys 

 

För närvarande saknas en kontakt till syo-konsulent för vår skola. 

PRAO för mellanstadiet och kontakten med föreningar, kommunens näringslivsenhet samt 

vårdnadshavare fortsätter och kommer att utökas med företagare i vår omgivning. 

Åtgärder för utveckling 

En syo-konsulent behöver anställas som stöd till skolans lärare i deras arbete. 

I den planerade planen för övergången mellan år 6 till sjuan ska rutiner för användandet av 
syo-konsulent upprättas.   

 

 



 

 

17 

 

Betyg och bedömning 

Eleverna i år 6 får målbeskrivningar vid varje nytt ämnesområde, lärare berättar om vilka 
förmågor de kommer att arbeta med och på vilket sätt samt hur läraren kommer att be-
döma elevens kunskaper och utvecklingen av förmågorna.  

Eleverna arbetar med självbedömning, kamratbedömning och pedagogiska planeringar  
som ger de möjlighet till att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i utformningen av 
ett arbetsområde. 

Lärarna och speciallärarna sambedömmer både nationella proven och betygen på skolan.  

Mellanstadiet använder Skolverkets kommentarmaterial/bedömningsstöd i de ämnen det 
finns. I biologi är det tester gjorda från skolverkets bedömningsstöd och eleverna har uti-
från dessa inte nått upp till betyget A. 

Pedagogiska planeringarna görs i kunskapsrummen i Infomentor. Alla lärare på mellansta-
diet har gått en webbaserad kurs i Betyg och bedömning som skolverket ordnade och de 
har blivit säkrare i bedömningen och utvecklat deras förmåga att skapa pedagogiska plane-
ringar. Pedagogerna samtalar om undervising och diskuterar hur de kan undervisa för att 
arbeta med att flytta fokus från mäta kunskaperna till att öva förmågor samt bedöma dessa. 
Lärarna diskuterar effektiva undervisningsmetoder utifrån Skolverkets sammanfattning 
”Vad kännetecknar kvalitativ god undervisning” från boken ”Utmärkt undervisning” 

Analys 

Skolan fortsätter arbeta med självbedömning, kamratbedömning och pedagogiska plane-
ringar. Det saknades en sambedömning över kommunens alla skolor för nationella proven 
och betygen för att skapa en rättsäker och likvärdig bedömning. 

Åtgärder för utveckling 

Ge förutsättningar på skolan för alla lärare att ha diskussioner kring betygssättning och be-
dömning.  
Skapa förutsättningar för sambedömning över kommunens alla skolor av nationella proven 
och betygen. 
Använda Skolverkets bedömningsstöd i de ämnen det finns att tillgå. 

Mer material som hjälper vid bedömningssituationerna i fler ämnen. Olika exempel så att 
pedagogerna får hjälp att se skillnaderna i de olika betygsstegen så bedömningen blir mer 
rättvis. En del av det material som finns är gjort för äldre årskurer det kan vara svårt att 
bryta ner det till våra årskurser och veta att man hamnar på rätt nivå. 

Skolan ska ge förutsättningar för ämnesträffar över stadierna där man delar med sig av det 
material man har, diskutera och reflektera tillsammas så att pedagogerna får ta del av 
varandras kunskaper och erfarenheter. Dela med sig av de moment som de har lyckats bra 
med och även det som de inte lyckats med i sin undervisning. Arbeta för att de elever som 
går på skolan ska vara allas elever och öka alla elevers möjligheter att lyckas.   
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Sammanfattning 

Vår målsättning är att behålla eller höja meritvärdet som vi har idag samt behålla det jämna 
meritvärdet som är mellan pojkar och flickor. 

Enbacka skola ska arbeta för att få ökad måluppfyllelse genom dessa utvecklingsmål. 

- Arbeta för en likvärdig och rättsäker bedömning. 

Åtgärd:All personal inom skola och fritidshem går läslyftet. 

Förstelärarna har ett ansvar för att driva utveckling utifrån forskning och erfarenhet på sko-
lan. 
Skapa förutsättningar för ett kollegialt lärande på skolan 

Under vårterminen 2017 kommer vi att fortsätta arbetet med PRIO på skolan utifrån 

våra utvecklingsområden: möten, information och coaching samt utvärdering för fritids-

hemmen.  

- Arbeta för att elever och föräldrar är delaktiga och informerade om kunskapsmålen. 

Åtgärd: Tydliga pedagogiska planeringar där eleverna vet vilka mål vi ska nå, hur vi arbetar 
för att nå målen och hur vi bedömer arbetet. Utvecklingsarbetet med användandet av Info-
mentor fortsätter med gemensamma workshops på studiedagar samt apt för pedagogerna. 

- Arbeta för att förbättra elevernas trygghet och studiero. 

Åtgärd: Alla klasser arbetar utifrån en artikel i barnkonventionen under läsåret. Förstärka 
informationen till elever och föräldrar om arbetet med likabehandlingsplanen på utveckl-
ingssamtalen samt föräldramöten. Vid första utvecklingssamtalet på hösten berättar peda-
gogerna om vad som behövs för att arbetet ska fungera på skolan och de bygger upp relat-
ionen och förtroendet med föräldrarna. På det samtalet tas skolans likabehandlingsplan upp 
för att trygga elever och vårdnadshavare. 

Det är viktigt att pedagogerna fortsättningsvis har förutsättningar att diskutera förhållnings-
sätt, normer och värden eftersom det påverkar barngruppens beteende. 

- Samverkan mellan förskolan – skola -  hem 

Åtgärd: Skapa forum för erfarenhetsutbyte och diskussionsstunder för att ha en gemensam 
syn på eleven. 
Utvecklingsarbetet med användandet av Infomentor fortsätter med gemensamma works-
hops på studiedagar samt apt för pedagogerna. 

Ingela Murars-Sares 

Rektor Enbacka skola 


