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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) 

Björbo skola är en F-2 skola med fritidshem. På skolan arbetar 2 legitimerade lärare och 4 legitimerade 
fritidspedagoger/förskollärare. Dessutom har under läsåret bemanningen förstärkts med en resurs i skola 
och på fritidshemmet. Skolan har även en speciallärare/specialpedagog på 50%. Verksamheten leds av 
rektor. 
Elevunderlaget är ca 55 elever. 34 elever har varit inskrivna i Fritidshemmet.  
Skolan har tillgång till elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, 
specialpedagog och rektor. 
Hela skoldagen är viktig och för raster finns en stor och fin skolgård med mängder av lekmöjligheter av 
olika slag. Skolan ligger med närhet till skogen där det finns en skolskog som används flitigt. 

 

Skolans vision/verksamhetsidé 

Skolan ska erbjuda eleverna den bästa möjliga utbildningen och arbeta så bra förutsättningarna möjliggör 
för att förebygga kränkningar och trakasserier. Visionen är att elever och föräldrar känner förtroende för 
skolan och upplever att skolan gör det ovanstående. 

 

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 

Under året har digitaliseringen varit under utveckling. Samtliga elever i årskurs 1 och 2 har nu tillgång till 
egen lärplatta. Eleverna i förskoleklass har endast haft tillgång till ett fåtal lärplattor, för att utveckla 
digitaliseringen i f-klass ytterligare behövs fler lärplattor då vi ser att även de yngsta har stor vinning av att 
arbeta digitalt. IT-pedagogen har besökt skolan och varit behjälplig vid uppstarten. Vi saknar appar som är 
speciellt riktade till våra lågstadieelever. Vi ser en brist i att vi som personal inte får välja vilka appar våra 
elever och vi kan arbeta med, eftersom detta styrs centralt. Den utökade digitaliseringen ser vi som ett bra 
och viktigt komplement till den traditionella undervisningen. Det innebär möjlighet till större variation och 
eleverna blir mer motiverade. Digitaliseringen ökar också möjligheten att individanpassa undervisningen till 
varje enskild elev. 
  

För att stärka elevernas läs och skrivkunskaper så arbetar vi på Björbo skola med att lägga den viktiga 

grunden. Detta gör vi genom att arbeta för att stärka varje individs fonologiska medvetenhet som är en 

viktig grundpelare. Bornholmsmodellen är en av metoderna som används på skolan. I undervisningen låter 
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vi eleverna möta olika typer av texter, vi skriver texter tillsammans och enskilt. Genom detta arbete vill vi 

utveckla alla elevers skrivglädje.  

  
I vår undervisning är inkludering och individanpassning en självklarhet. Vi fokuserar på elevernas styrkor 
och lyfter fram individers olikheter som något positivt. Vi arbetar för att alla elever ska känna en trygghet i 
gruppen. Samarbetsövningar och diskussioner om värdegrund förs kontinuerligt i klasserna. Eleverna visar 
stor omtanke och är omhändertagande om varandra.  

 

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 

Vi startade upp terminen med mycket bad i den närliggande bassängen där eleverna gavs tillfälle till 
mycket simträning och vattenvana. 
 Under hela läsåret har vi regelbundet genomfört undervisning i vår skolskog där vi varvar praktiska och 
teoretiska övningar.  
Under vinterhalvåret åker vi mycket skridskor på idrotten då vi har ishallen precis bredvid skolan. Vi 
genomförde också ett skridskodisco där alla elever på skolan deltog. 
 Simundervisning i Vansbro genomfördes vid några tillfällen under höstterminen. Under vårterminen blev 
det inställt. 
 
 F-klass har haft besök från Dalarnas museum under vårterminen, temat var Selma Lagerlöf och djuren.  
 
Räddningstjänsten besökte årskurs 2 och visade upp brandbilen och utrustningen. 
 
Tyvärr blev många planerade aktiviteter inställda under vårterminen, tex friluftsdag med Syrholns skola, 
teaterresor och simundervisning, på grund av den pågående pandemin. 
 
 Under vårterminen har extra mycket undervisning bedrivits utomhus. Vi har hittat nya sätt att träna 
bokstäver och matte. Dessutom har all idrott varit utomhus. 
 
Hela skolan spikade fågelholkar som en del av NO-undervisningen och tidningen kom och gjorde ett 
reportage. 
 Terminen avslutades med NTA-temat fjärilarnas liv för hela skolan. Alla fjärilar var flygfärdiga lagom till 
skolavslutningen. 

 

Kompetensutveckling 

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

hur/om fortbildningsinsatserna har bidragit till att utveckla verksamheten.  

Studiecirkel / bokcirkel kring boken: Kunskap, språk och Identitet Att undervisa Flerspråkiga elever F-6. All 

undervisande personal deltog. Det var mycket fokus på inkludering och språkinriktat lärande. Vinster för 
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alla elever att arbeta språkinriktat betonas. Man får en introduktion i begreppen cirkelmodellen och 

genrepedagogiken och hur alla elever är hjälpta av att arbeta enligt dessa. 

Läslyft under VT – läsa, skriva, inkludera. Vi jobbade med modulen Skriva i alla ämnen F-3. Eftersom vi 
hamnade mitt i en pandemi och fick jobba extra för varandra blev det inte riktigt tid att göra allt så 
grundligt som vi tänkt. Vi lärde oss om barnens texter, vikten av dialogläsning, strategier för läsförståelse, 
cirkelmodellen och genrepedagogik, att barnets intressen är viktiga i skrivandet mm. 
Schoolsoft – genomgång av planeringsverktyg mm på studiedagen i mars 
Teams och digitala verktyg: Studiedag i mars samt intro av IKT pedagog. Förberedelse för hur man kan 
jobba om skolan skulle bli stängd. 
Barn med hörselnedsättning: personalen har under året fått fortbildning i hur man jobbar med barn med 
hörselnedsättning. 
Betyg och bedömning - studiedag kring detta på höstlovet samt en träff senare under terminen. Vi hade 
möjlighet att diskutera med pedagoger från andra skolor i kommunen som undervisar i samma årskurs. 
Detta följdes sedan upp med en tisdagseftermiddag då vi sambedömde elevalster. 

 

Digitalisering 

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

Vi hade gemensam genomgång av Schoolsoft på studiedagen i mars.  
På samma studiedag hade vi även en genomgång av hur man kan arbeta i Teams med eleverna. Vi 
förberedde för hur man ska lägga upp undervisningen med hjälp av Teams mm om skolan blir stängd. 
 
IKT pedagogen har varit i åk 2 och haft genomgång med I-pads. Pga sjukdom och rådande omständigheter 
blev det ingen fortsättning. 
 
Inför kommande läsår behövs mer fortbildning i digitalisering och detta planeras. 
 
Åk 2 har haft tillgång till I-pads större delen av läsåret, åk 1 sedan i början av vårterminen medan F-klass 
bara har haft begränsade möjligheter att använda I-pad. 
 

 

Studie och yrkesvägledning 

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

I vanliga fall brukar vi bjuda in olika yrkesgrupper men det har inte gått att genomföra pga pandemin. 
Vi har dock sett på yrkesfilmer och pratat om olika jobb och om varför man arbetar. 

 

Fritidshemmet 

Beskriv hur samverkan mellan grundskola och fritidshem ser ut.  

Fritidspersonalen har arbetat som resurs i klasserna under skoltid. Fritidspersonalen har haft skogendag för 
årskurs 2 varannan vecka. Ingen gemensam planering med klasslärarna har förekommit. Eftersom vi är 



 

4 

 

tillsammans i klasserna så har vi insyn i skolans aktiviteter och verksamhet. Vi har från fritids varit med på 
vårens arbetslagsmöten på måndagarna för delaktighet och samplanering.   
  

 

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 fritidspedagogerna och deltagit i någon mån i aktiviteterna för att få en 
bild av hur verksamheten fungerar. Rektor har tagit del av pedagogiska planeringar och följt verksamhetens 
planeringar via Schoolsoft. Vid några tillfällen har rektor närvarat på planeringstiden. 

 

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

utvecklingsinsatser för verksamhetens måluppfyllelse. 

Björbo Fritidshem har en väl fungerande verksamhet med erfarna pedagoger. Under vårterminen gavs 
utökade möjligheter till samplanering, men p.g.a en del sjukfrånvaro kunde alla inte alltid vara med.  
Fritidshemspersonalen jobbar tätt ihop med övriga pedagoger under dagarna och har god insyn i 
verksamheten i alla klasser. Minst en fritidspersonal är med på lärarnas arbetslag och på APT.  
Vid utvecklingssamtalen tas trivseln på fritids upp med de elever det berör, men mycket kommunikation 
sker direkt från föräldrar till personalen. 

 

 

Analys och Åtgärder för utveckling 

Önskvärt vore att skapa fler tillfällen för all personal på skolan att mötas och diskutera samarbetet under 
året. Elevernas förmiddagsrast är ett sådant informellt tillfälle till möte som utnyttjas, men ett formellt 
forum kan skapas, eventuellt kan vikarie sättas in för att möjliggöra detta. Det vore även önskvärt att ha 
mer samplanering med fritids i Dala-Floda eftersom skolbarnen blir uppdelade på två fritids. Detta kan 
skapas genom att en pedagog under läsåret 20/21 kommer att arbeta på båda fritidshemmen. Genom att 
slå ihop de båda verksamheterna över loven ges också ökade möjligheter till samarbete. 

 

 

Betyg och bedömning 

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

Vi använder oss av Skolverkets kartläggningsmaterial i årskurs F, 1 och 2. Eleverna i förskoleklass arbetar 
med Hitta språket samt Hitta matematiken. I år 1 och 2 använder vi bedömningsstödet i svenska och 
matematik.  
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Analys och åtgärder för utveckling 

Arbetet med kartläggning av elevernas kunskapsutveckling fungerar bra, vi upplever att vi får en god 
kunskap om elevernas kunskaper. Vi följer upp resultaten tillsammans med speciallärare och 
individanpassar undervisningen ytterligare efter analys.  

 
 

Skolans och fritidshemets fortsatta kvalitetsutvecklingsarbtete för läsåret 

2020/2021 

Vad ska vi 
göra? 

Varför? Hur? När? Vem har 
ansvaret? 

När och hur 
följer vi upp? 

digitalisering Personal och elever 
blir förtrogna med 
dator/I-pad och 
använder dem  
naturligt i 
undervisningen 

Fortbildningsinsats 
för personalen 
under året där man 
gör aktiviteter med 
eleverna, 
Använda I-pad mer 
och träna på det vi 
lär oss på 
fortbildningen. 

Läsåret 
20/21 

All personal Utvärderingar i 
december 2020 
och juni 2021 
samt under 
fortbildningens 
genomförande 

inkludering Minska utanförskap 
och ge alla elever en 
god självkänsla. 

Värdegrundsarbete
,tydlighet och 
struktur i 
undervisningen, se 
till att hjälpmedel 
finns för de elever 
som behöver det, 
gruppstärkande 
aktiviteter, tydligt 
förebyggande 
arbete mot 
kränkningar. 

Läsåret 
20/21 

All personal Elevenkäter i 
nov/dec och 
april. 
Återkommande 
diskussion kring 
dessa frågor på 
a-lag varannan 
vecka. 

Skriva/ läsa Fortsätta utveckla 
läsandet och 
skrivandet på skolan 
genom att stärka 
elevernas förmåga att 
förstå det de läser 
och skriva olika texter 

Fortsätta arbetet 
kring ljud och 
bokstäver med de 
minsta. Använda 
Bornholmsmodelle
n. 
Använda 
cirkelmodellen och  
genrepedagogiken. 
Använda sig av 
dessa modeller när 
man skriver i alla 

Läsåret 
20/21 

All personal A-dag i januari 
samt a-dag i juni 
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ämnen och jobba 
ämnesintegrerat. 
Dialogläsning och 
presentera och öva 
lässtrategier. 
 

 

Prioriterade områden Fritidshemmet 

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

När och hur följer 
vi upp? 

Involvera 
eleverna mera i 
verksamheten 

Känna att 
fritids är till 
för dem och 
att det inte 
blir för styrt 
av 
pedagogerna 

Hålla i en 
aktivitet 
tillsammans 
med någon 

höstterminen Pedagogerna 
på fritids 

På 
fritidsplaneringen 
och slutet av 
terminen 

Förhållningssätt 
mot varandra 

Det uppstår 
små 
konflikter 
mellan vissa 
elever som 
behöver 
synliggöras 
och 
reflekteras 
runt 

Genom att vi 
vuxna 
dramatiserar 
och lyfter 
problematiken 
tillsammans 
med eleverna 
 

En gång i 
veckan 
 

Pedagogerna 
på fritids 
  

Pedagogerna för 
en pedagogisk 
planering som följs 
upp 

Tema Hälsa Vi vill att 
eleverna ska 
känna att det 
är skönt med 
rörelse och 
avslappning 
för att må bra 

Genom 
planerade 
aktiviteter som 
fokuserar på 
välmående 

Höst och 
vårterminen 

Pedagogerna 
på fritids 
 

Pedagogerna gör 
en pedagogisk 
planering 

  


