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Beskrivning av verksamheten 

En kort presentation av skolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, antal lärare och övrig personal i 

procent, behörigheter och elevunderlag (F-3, 4–6, 7–9 samt fritidshem) 

Bäsna skola är en F-3 skola med tillhörande fritidshem. På skolan går 47 elever fördelade på tre klasser. I 
år har vi haft 15 elever i F-klass, 18 elever i 1-2 och 14 elever i åk 3. Tre lärare, en förskollärare och en 
fritidspedagog har jobbat med eleverna. Samtliga är behöriga. Till personalgruppen hör även en resurs på 
100% i skola och på fritidshemmet och en resurs 50% på fritids.  I fritidshemmet har vi under året haft 45 
inskrivna barn. Fem pedagoger har arbetat där i varierande tjänstgöringsgrad.  
Skolan har tillgång till elevhälsoteam med specialpedagog samt skolsköterska, skolkurator och 
skolpsykolog och delar dessa med Djuråsskolan. Verksamheten leds av en rektor. 
Hela skoldagen är viktig och skolan ligger med närhet till naturen och rasterna präglas av lekar av olika 
slag där alla leker med alla. Vintertid finns pulkabacke och hockeyplan. Skogen finns nära och verksamhet 
bedrivs där varje vecka. Under våren inleddes byggandet av en multisportarena i skolans omedelbara 
närhet. 
Förskoleklass och fritidshemmet har sina lokaler i en modul utanför skolbyggnaden där åk 1-3 har sin 
undervisning. 
I Bäsna finns en föräldraförening, lokal styrelse, med föräldrar som arbetar aktivt för Bäsna skola och 
förskola. I den lokala styrelsen ingår förutom föräldrarepresentanter, pedagoger från förskola och skola. 

 

Skolans vision/verksamhetsidé 

Vision 

”I Gagnefs kommun lämnar alla elever skolan med god självkänsla och känner trygghet och tillförsikt inför 

livet” 

 

Bäsna skolas vision 

Bäsna skola bygger på socialt samspel över åldersgränserna, som tas med in i skolans kunskapsprocess.  

Alla elever lämnar skolan med god självkänsla och känner trygghet och nyfikenhet för vidare lärande och 

inför livet. 

  

 

Uppföljning och analys av utvecklingsområdena enligt kvalitetsredovisningen 2018/19 

Redovisa och utvärdera, hur ni arbetat med de utvecklingsområdena som ni identifierade i 
kvalitetsredovisningen förra läsåret.  
Vilka lärdomar har ni gjort under läsåret?  
Sätt era resultat i relation till förbättringsområdena och se efter: hur bör ert arbete utvecklas? 
Ska förbättringsområdena vara kvar, tas bort, preciseras eller kompletteras?  
Se till att det är tydligt för utomstående varför just dessa förbättringsområden valts 

Det prioriterade målet i förra läsårets kvalitetsredovisning var Ökad samplanering och kommunikation. 
Detta mål har av olika anledningar inte följts upp ordentligt utan kvarstår till nästkommande år. Personalen 
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i skolan och på fritidshemmet kan hitta fler möjligheter till samplanering och samarbete. På APT har under 
läsåret all ordinarie personal varit med för att ge tillfälle till samarbete och samsyn. 

 

Året i verksamheten 

Redogör för viktiga händelser som haft betydelse för måluppfyllelse och utveckling. Beskriv mer ingående 

något/några teman, studiebesök eller andra aktiviteter som är typiska för hur ni arbetar i verksamheten eller 

på annat vis har haft betydelse för skolan under året. Tillsyn av myndighet ska redovisas 

Skolan har en gemensam skogsdag i veckan där alla elever i åk F-2 deltar. Eleverna i år 3 deltar färre gånger 
eftersom de har fler saker som behöver tränas innan nationella prov etc. Utmhuspedagogiken har följt 
årstidsväxlingarna med en mängd olika aktiviteter. 
Några schemabrytande aktiviteter som skett under höstterminen är skoljoggen, friidrottsdag, teknikdag, 
bad, FN-dagen och mattedag. Vi hade besök av Flammy från brandkåren som berättade om hur farlig elden 
kan vara. Tandvåden har varit på besök och pratat om hur man ska sköta sina tänder. En representant från 
svenska kyrkan kom före jul för att berätta om Jesu-födelse.  
 Barnbibliotekarien kom på ett uppskattat besök i år 3. 
 
På vintern brukar vi ha lilla Vasaloppet men under den gångna vintern var det ingen snö så det blev 
stavgång i stället. Detta till trots var det bara glada miner och många varv tillryggalades. 
 
På grund av den rådande pandemin har tyvärr flera planerade aktiviteter/ studiebesök blivit inställda under 
vårterminen. 
Men vissa aktiviteter har skett i närområdet. Besök av musei-pedagog som berättade om Selma och djuren 
samt en workshop med målning. Vi hade en cykeldag när vi lärde oss hur cykeln ska vara utrustad och hur 
man cyklar säkert. Vi hade en städdag i området runt skolan. 
Vi hade dessutom en dag för alla skolans elever som föräldraföreningen ordnade, med en mängd roliga 
aktiviteter; hoppborg, pizza och olika lekar. 
 
 
F-klass 
Vårt mål detta läsår har varit att jobba med värdegrundsövningar i olika former, för att öka socialt samspel, 
ge möjligheter att klara av utmaningar i tillvaron och skapa förståelse för varandras olikheter/möjligheter. 
Det har bl.a. skett genom rollspel, samarbetsövningar, differentierade gruppkonstellationer i diverse 
elevuppgifter/utmaningar.  

Samtidigt som vi har arbetat hårt för gruppkänslan/tryggheten i gruppen, har vi stöttat samt utmanat 
eleverna till att ta ökat eget ansvar för sitt lärande bl.a. genom att varje elev fått arbeta med teknik och 
experiment, individuellt samt i mindre gruppering.  Eleverna har på vårterminen även själva presenterat 
bokprat för sina kamrater. 

 

1-2 
I gruppen finns många studiemotiverade elever och alla har en bra grund. Vi har jobbat med matte och 
svenska i fokus och årskursvis. Övriga ämnen har vi jobbat med integrerat eller årskursvis. Vi har haft en 
tjejgrupp i matte vilket varit positivt för eleverna. De elever som behövt extra resurs har till största delen 
fått det under höstterminen men under vårterminen blev det en del sjukskrivningar som påverkade. 
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Fritids 
Under höstterminen lekte vi regellekar så de nya eleverna skulle känna sig säkra och kunna reglerna. Vi 
märker att de deltar i lekarna med de äldre eleverna när de vet hur det går till, vilket har varit ett viktigt 
mål för oss. Vi uppmuntrar till rörelselekar t.ex: rockring, hopprep, bollekar, höjdhopp o längdhopp. 
Ett annat mål vi haft är inre harmoni. Vi har haft spa med fotbad, massage, manikyr och grönsaksdipp. Vi 
pratade om bra mat för kroppen och gjorde egen ost och smör. 
Vi har haft temat Mångfald i naturen med upprepade samtal om hur man uppför sig i naturen. Vi har t.ex 
gjort djurtavla, matat fåglar och ekorrar och kunnat studera dem på nära håll. Vi har gjort bihotell och varit 
i bäcken och undersökt vad som lever där. 
 

 

Kompetensutveckling 

Redogör för personalens kompetensutveckling under läsåret. (ej enskilda fortbildningsinsatser Redogör för 

hur/om fortbildningsinsatserna har bidragit till att utveckla verksamheten.  

I början av höstterminen hade vi en föreläsning av skolpsykolog Daniel Andreasson om inkludering och 
trygghetsarbete. Vi fick en ny plattform för att anmäla kränkningar:  Draftit,  
Under höstlovet hade vi en studiedag om betyg och bedömning. Detta följdes upp av en eftermiddag 
närmare jul. Vi diskuterade i årskursvisa grupper från hela kommunen. Det är uppskattat att få diskutera 
med andra som har samma årskurser i undervisningen. 
 
 Förskoleklasspedagogen har gått högskolekurs inriktat SV, matte, No för förskola och varit på 
förskoleklassens rikskonferens och en pedagog har varit på kurs om barn med särskilda behov. 
 
På studiedagen i mars hade vi Schoolsoft information och lärde oss mer om planeringsverktyget. Vi lärde 
oss även en del om Teams, men här behövs mer fortbildning! 
 
 Vi hade återvinningsinformation för utveckling av källsortering. 
 
 Under vårterminen hade vi mattelyftets modul angående problemlösning.  Vi diskuterade på tisdagar och 
alla klasser deltog. Vi upptäckte b.la. att eleverna klarar de flesta problemlösningsövningarna när de är i 
grupp och resonerar tillsammans. Även de minsta eleverna besitter god förmåga att analysera och lösa 
problem. 
 

 

Digitalisering 

Hur arbetar ni med digital kompetens? Hur har fortbildning av personal skett? 

Alla elever i år 1-3 har haft egna Ipad som vi arbetat med. Vi har använt Polyglutt och Elevspel framförallt. 
Vi har skrivit en del texter och jobbat i svenska och engelska. I matte har vi använt Elevspel en del.  
Personalen hade en fortbildningsdag i mars där vi lärde oss om Teams inför en eventuell stängning av 
skolorna. Vi hade även fortbildning i Schoolsoft, vår lärplattform; hur man använder planeringsverktyget 
mm. Vi kommer till höstterminen att ha fortbildning i digital kompetens för att kunna använda våra 
lärplattor mer. 
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Studie och yrkesvägledning 

Hur arbetar ni med Studie och yrkesvägledning som hela skolans ansvar? 

Vi har haft föräldrar som besökt skolan och berättat om sitt yrke. Under våren blev det ingenting eftersom 
vi fick restriktioner pga Corona 
Vi tittar på olika tv-program: UR och AV media har flera program om yrken. Polisskolan och Evas koll är 
populära program. UF företags material Vårt Samhälle finns nu på skolan och vi tänker arbeta med detta i 
åk 2-3. 
I samhällskunskapen diskuterar vi olika yrken, varför man jobbar, betalar skatt och hur samhället fungerar. 
Vi pratar även om vikten av att gå i skola, att lära sig saker för att få ett arbete längre fram. 

 

Fritidshemmet 

Beskriv hur samverkan mellan grundskola och fritidshem ser ut.  

Samverkan skola-fritidshem 
Detta år har det inte varit så mycket samverkan. Vi har varit 3 grupperingar:  skolan/ F-klass/ fritids. 
Samverkan har bestått i att vi har varit med i skogen varje fredag men haft svårt att förbereda oss då    
planering vi gjort tillsammans ändrats.  
Hela vårterminen har fritids haft många vikarier p.g.a. sjukdom. Därför har det varit svårt att deltaga på A-
lagsmöten. 
Fritidspersonal har till stor del skött rastverksamheten under året. 
En fritidspedagog har haft bild i 2+3:an och en pedagog/ fritidspedagog har fungerat som speciallärare. 
Vi har svårt att hitta utrymme då vi ej har grupprum och är trångbodda. 
Vi på fritids vet ej vad de arbetat med i skolan och har haft dålig koll på planeringen. 
  

 

Berätta hur du som rektor planerar och följer upp fritidsverksamheten så att den stimulerar elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuder en meningsfull fritid. 

Rektor har haft diskussioner med pedagogerna om verksamheten och även deltagit i någon mån för att få 
en bild av hur verksamheten fungerar.  Trivselenkäter görs varje termin för att se hur barnen trivs och mår 
samt om något barn har synpunkter på någon del av verksamheten. Enkäterna visar på god trivsel bland 
barnen. 
 

 

Beskriv hur du som rektor utvärderar och analyserar fritidsverksamheternas arbete för att definiera behov av 

utvecklingsinsatser för verksamhetens måluppfyllelse. 

Bäsna fritidshem har en väl inarbetad struktur för fritidshemmet. Personalen är erfaren och samarbetar till 
viss del med övrig pedagogisk personal under skoldagen. Elever och föräldrar är nöjda med 
fritidsverksamheten. Fritidspersonalen har varit med på APT en gång i månaden och representanter från 
fritidshemmet deltar i gemensamt a-lag med lärarna och rektor varannan vecka.  
Skriftlig utvärdering görs av pedagogerna i juni där rektor kan se hur arbetet fortskridit samt vilka 
utvecklingsbehov som finns. 
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Analys och Åtgärder för utveckling 

Ökat samarbete mellan skoldelen och fritidsdelen av skoldagen är önskvärt.   
Tydligare planeringar för båda verksamheterna på Schoolsoft behövs. Det är viktigt att planeringarna kan 
ses av all personal för att se vad som är på gång i olika klasser och på fritids. 
 
 Vi kan använda Teams dagligen för ta del av protokoll och för att se förändringar i verksamheten. 
 
Fritidspersonalen kan i något större utsträckning vara resurser i klasserna. Då kommer inblicken i skolans 
verksamhet per automatik. 
 
Öka tydligheten vad gäller information om snabba förändringar, använd whiteboarden i personalrummet. 
Personalen har även en Messengergrupp som kan användas för att snabbt få ut information mellan 
byggnaderna. 
 
Dialogen mellan personalgrupperna kan förbättras genom att vi tänker till kring schemat för rastvakter 
samt utnyttjar arbetslagstiden mer till samplanering. 
  

 

 

Betyg och bedömning 

Hur arbetar ni för att säkerställa en likvärdig bedömning (och betygssättning) som utgår från de nationella 
målen och kravnivåerna?  
 

Vi har använt oss av formativ bedömning och har en kontinuerlig dialog med eleven om vad som är bra och 
vad som kan förbättras. Vi har summativ bedömning som sammanställs inför utvecklingssamtal och vi har 
en dialog med eleven och vårdnadshavare hur eleven ligger till. F-klass har arbetat med 
bedömningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken från Skolverket 
Vi använder även H-4, DLS och skolverkets bedömningsmaterial.  
Gagnefs kommun har dessutom ett screeningmaterial, förstå och använd tal,som vi använder 
 Vi har använt skolverkets mattediagos Diamant. 

 
 
Analys och åtgärder för utveckling 

Det gemensamma kartläggningsmaterialet som används i kommunen säkerställer undervisningens kvalitet 
samt öppnar för möjligheter till sambedömning, reflektion och diskussioner med andra pedagoger som 
arbetar med elever i samma åldersgrupp på andra skolor. 
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År 3 
 

Andel elever som nått målen i de nationella ämnesproven, VT 20 

Totalt antal elever:  14 =  10  pojkar och 4 flickor  

 

 

 

 

Kommentera skolenhetens resultat i år 3 avseende de nationella ämnesproven. Finns det delområden som får 
höga respektive låga resultat? Analysera resultaten. (Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen som kan 
förklara resultaten?) 

Pga Coronapandemin ställde skolverket in Nationella proven men övriga tester och resultat visar på 
redovisat resultat. 
En elev har icke godkänt i matematik. En elev når inte godkänt varken i matematik eller svenska. 
För dessa två elever har en pedagogisk kartläggning gjorts. De har fått anpassningar och specialpedagogiskt 
stöd. Sjukskrivning bland pedagogerna under våren har gjort att en elev som skulle haft behov av extra stöd 
inte kunnat få det i tillräcklig utsträckning.  Oklart om detta skulle förändrat elevens möjligheter till 
godkänt. En elev har även fått hjälp av specialpedagogen på Djurås skola en gång i veckan. Pedagog i 
gruppen har använt nationella proven för prov/ arbetsmaterial för att trots allt kunna bedöma elevernas 
matematiska förmåga. De elever som inte nått målen behöver ha extra stöd även i sitt fortsatta lärande på 
mellanstadiet. 

 

 Hur ser måluppfyllelsen ut i övriga ämnen i år 3?  

I övriga ämnen är kraven uppfyllda för samtliga elever. Vad gäller ämnena idrott, musik, slöjd är det lärare i 
Djurås skola som har ansvaret och alla elever har åldersadekvata kunskaper i dessa ämnen. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse år 3 

Kommentera skolenhetens resultat i år 3 avseende andel elever som når målen i alla ämnen (Vad har vi gjort 

eller inte gjort i undervisningen som kan förklara resultaten?) 

Trots att extra anpassningar gjorts och stödinsatser har satts in så klarade inte två elever matten och en 
elev klarade inte svenskans mål. Dessa elever behöver mer tid för att ha en chans att nå målen i åk 6 och de 
kommer att behöva fortsatt stöd i åk 4. Vi skulle ha kunnat ge än mer enskild undervisning till en av 
eleverna om resurser funnits, det är dock ovisst om hen ändå skulle ha nått fullständiga kunskapsmål. 
 
Vi kan bli bättre på att sätta in stödet tidigt: redan i F-klass och åk 1-2.  

Betyg angivet  
i procent 

Nått 
kunskapskraven 

Ej nått 
kunskapskraven 

 p f p f 

Svenska  71,4 21,4 0 7 

Matematik 64,2 21,4 7 7 
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Skolans och fritidshemmets fortsatta kvalitetsutvecklingsarbtete för läsåret 

2020/2021 

 

Prioriterade områden 

Vad ska vi göra? Varför? Hur? När? Vem har 
ansvaret? 

När och hur 
följer vi upp? 

Bättre på 
samplanering 

För att skolan ska 
bli en enhet och 
personalen ska 
ha stöd i 
varandra. 
Utnyttja 
varandras 
kompetens. 

*Bättre dialog. 
*Utnyttja tiden som 
ges till detta 

Läsåret 
20/21 

All 
personal 

APT, a-lag 

Förbättra 
delgivningen av 
information  
mellan 
arbetsgrupperna 

Alla vet vad som 
händer och om 
något planerat 
ändras. 

*Skriva planeringar 
tydligare på 
Schoolsoft. 
*All personal ska läsa 
protokoll från möten 
man inte varit med 
på. 
*Skriva på tavlan i 
personalrummet om 
något ändras snabbt. 

Läsåret 
20/21 

All 
personal 

APT, a-lag 

digitalisering Personal och 
elever blir 
förtrogna med 
lärplattorna och 
använder dem 
naturligt i 
undervisningen 

Fortbildningsinsats 
för personalen under 
året där man gör 
aktiviteter med 
eleverna.  
Använda lärplattorna 
mer och träna på det 
vi lärt oss under 
fortbildningen 

Läsåret 
20/21 

All 
personal 

December 
2020 och maj 
2021, samt 
fortlöpande 
under 
utbildningens 
gång. 

 


