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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) 

På Djurmoskolan arbetar vi efter devisen – den lilla skolan med stort hjärta och höga ambitioner - vilket 

också ska synas i allt vi gör. Djurmoskolan är en trivsam F-6 skola med mycket kompetent och ambitiös 

personal. Vårt arbete utgår ifrån att alla elever ska ges de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt lärande 

och i sin personliga utveckling. Alla elever ska trivas i skolan med såväl kamrater som personal och finna 

en glädje och trygghet i att gå till skolan. Alla ska uppleva att de har arbetsro och känna stimulans i 

skolarbetet. Barnen blir respekterade som individer och har inflytande över sitt arbete. Vi tar tillvara på 

elevernas engagemang och låter var och en utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Vi har också 

höga förväntningar på våra elever och ger dem utmaningar som bidrar till att eleverna känner motivation 

i skolarbetet. Allt vi gör ska generera ett mervärde för våra elever och bidra till att de efter sju år på 

Djurmoskolan går vidare med en ryggsäck fylld av kunskaper, förmågor och goda minnen. 

  

Under innevarande läsår har mellanstadiets undervisning skett i tillfälliga moduler då skolan är under 

om- och tillbyggnad. Detta har till viss del påverkat möjligheterna till spontana samarbeten mellan låg- 

och mellanstadiet även om personalen fortsatt planerat och genomfört gemensamma 

värdegrundsaktiviteter över hela skolan. Skolan ligger i Djurmo i ett härligt skogsområde i direkt 

anslutning till riksväg 70. Vi har en trivsam utomhusmiljö, även om den tillfälligt krymt, som ger goda 

förutsättningar för lek och rekreation, men också för att bedriva utomhuspedagogik. Vintertid kan vi dra 

på oss skridskor eller skidor direkt utanför dörren och på sommaren finns goda möjligheter att gå till sjön 

för att ta ett dopp, besöka Enjansdalen eller Djurmoklack. Fritidshemmen ligger integrerade i skolan och 

vi erbjuder våra barn en varierad pedagogisk verksamhet som tar hänsyn till barnens egna önskningar 

och behov. Under innevarande läsår har halva skolan varit förlagd till tillfälliga paviljonger p g a en 

pågående om- och tillbyggnad av skolan. Målet är att den nya fina skolan ska tas i bruk i augusti 2021. 

  

Personal 

På Djurmoskolan jobbar 9 lärare, 1 speciallärare, 1 förskollärare, 4 fritidspedagoger/ledare, 3 

elevassistenter, 1 skolvärdinna. 

Rektor, skoladministratör och specialpedagog delar sin tid mellan Djurmoskolan och Kyrkskolan. 

Biträdande rektor arbetar halvtid på skolan. 

Skolsköterska och kurator finns vanligtvis på skolan 1 gång/vecka. 

Elevhälsan sammanträder 1 gång/månad. Förutom rektor, bitr. rektor, specialpedagog, skolsköterska och 

kurator ingår även psykolog i Elevhälsoteamet. Tillgång till skolläkare finns vid behov. 

  

Elevantal. 

Djurmoskolan: 132 elever, inklusive förskoleklass. 
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Skolans vision/verksamhetsidé 

Djurmoskolans vision/verksamhetsidé utgår ifrån den lilla skolan med stort hjärta och höga ambitioner. Det 
innebär att var och en som kommer till skolan; elever, vårdnadshavare eller andra besökare, ska känna att 
detta genomsyrar Djurmoskolans verksamhet. Den lilla skolan gör att alla känner varandra och alla har en 
identitet. Vi samverkar i tvärgrupper eller genom fadderskap på olika sätt i skolan. Samarbetet mellan skola 
och hem fungerar väldigt väl och beslutsvägarna är korta. Vår skola kännetecknas av en stor omtanke och 
värme. Trivselenkäter visar att såväl elever som föräldrar trivs väldigt väl på Djurmoskolan. På skolan 
arbetar en erfaren och välutbildad personalstyrka, vilket gör att vi kan ha höga, men rimliga förväntningar 
på elevernas prestationer. Skickliga pedagoger är en garant för detta. 

 

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 

Samplanering av temaområden 
Ett temaområde vi hade var “Hållbar utveckling” under vårterminen. Just det temat hade vi planerat 
tillsammans, men p.g.a. covid-19 tvingades vi snabbt planera om vårt tema. Vi fick även med oss 
slöjdämnet i detta tema. Slöjdläraren lät eleverna arbeta med återbruk. Vi pedagoger på Djurmo 
kommunicerade med slöjdläraren digitalt.   
 
Vi har även samplanerat en “klippdag” i anslutning till alla hjärtans dag där vi ville lyfta värdegrundsfrågor 
samt förstärka vi-känslan och synliggöra skolans alla elever. Denna dag ansvarade ett par pedagoger för, 
vilket fungerade utmärkt. Alla pedagoger fick leda grupper, efter tydliga och klara instruktioner från de 
ansvariga. Detta upplägg med att delegera och lita på varandra gillar vi. Alla måste inte vara med och 
planera allt. Vi litar på varandras förmågor. 
 
“Läsveckan” inkluderade alla elever från F-6. Vi arbetade både klassvis och i våra tvärgrupper. Under en dag 
fick eleverna tvärgruppsvis lära sig mer om en författare, en kompositör och en illustratör. Olika pedagoger 
ansvarade för olika stationer vilket fungerade bra. Bokbytardagen denna vecka var väldigt uppskattad och 
väldigt fint organiserad.  
 
Vi upplever skillnader i förutsättningarna för samplanering mellan de olika teamen, vilket är svårt att göra 
något åt. I f-3 är det lättare att finna eftermiddagstid då man kan sitta tillsammans och planera. I åk 4-6 går 
vi om varandra, är i varandras elevgrupper och har lektioner lite längre tid på eftermiddagarna, vilket leder 
till att det är svårare att finna tid för samplanering. 
 
Utveckla skrivförmågan hos eleverna 
Vi har genomfört skrivlyftet tillsammans med pedagogerna på Kyrkskolan. Innehållet har varit passande 
och relevant. Bra med både teori och praktik, vi fick möjlighet att faktiskt prova det vi läste om.  
Positivt att samarbeta med Kyrkskolan för att få ännu fler kollegor. Förbättringsförslag: att låta 
fortbildningen ligga under en kortare period. Det kändes ibland som att det var för långt mellan träffarna. 
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Rörelsepauser under lektionstid 
Vi har gjort på olika sätt i olika klasser, vilket har känts rätt.  
I vissa klasser har man sett att rörelsepauserna faktiskt gett ett ökat fokus, framförallt under längre 
lektionspass. Det kan dock vara svårt för vissa elever och grupper att hitta tillbaka till fokus efter pauserna, 
men för de flesta verkar detta vara gynnsamt. Vi skulle kunna delge varandra vad som har fungerat bra så 
att vi får ett stort skafferi att plocka ur. Vi ska också låta eleverna vara med och ge oss tips. 
 
Kompetensutveckling för fritidspersonal 
Fritidspersonalen från Djurmoskolan och Kyrkskolan har under året genomfört en webbutbildning från 
Skolverket. Det har varit positivt att få diskutera konkreta händelser och aktiviteter samt utbyta 
erfarenheter med kollegorna på Kyrkskolan. 

 

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 

Åk 3 har deltagit i Junior First Lego League (Jr FLL) som är ett ämnesövergripande projekt i samarbete med 

2047 Science Center. Detta år handlade det om att planera en miljösmart stad som är tillgänglig för alla. 

Målet med projektet är att stimulera barns kreativitet och nyfikenhet genom ett praktiskt forsknings- och 

byggprojekt. Tonvikten ligger på samarbete, inlärning, samhällsengagemang och problemlösning.  

 

En av huvuduppgifterna för lagen är att bygga en modell av Lego som ska visa på en lösning kopplad till 
årets tema. Modellen måste ha minst en rörlig del som drivs med hjälp av en motor som eleverna 
programmerar. En annan av lagets huvuduppgifter är att tillverka skärm där all fakta redovisas och som ska 
finnas i lagets monter på turneringsdagen.  
 
I samband med den stora First Lego League-turneringen redovisar klassen sitt arbete tillsammans med 
andra klasser som deltagit i projektet. Alla lag berättar om sin forskning och förklarar sin legomodell för en 
domargrupp med representanter från näringsliv och skola.  
 
Djurmoskolan kommer till hösten att arbeta med detta projekt i både åk 2 och 3. 
 
Se även beskrivningen av årets verksamhet under uppföljning av utvecklingsområdena 18/19. 

 

Kompetensutveckling 

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

hur/om fortbildningsinsatserna har bidragit till att utveckla verksamheten.  

Utveckla skrivförmågan hos eleverna 
Vi har genomfört skrivlyftet tillsammans med pedagogerna på Kyrkskolan. Innehållet har varit passande 
och relevant. Bra med både teori och praktik, vi fick möjlighet att faktiskt prova det vi läste om. Intressant 
att diskutera hur “testlektionerna” gick att genomföra tillsammans med andra kollegor. 
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Positivt att samarbeta med Kyrkskolan för att få ännu fler kollegor. Förbättringsförslag: att låta 
fortbildningen ligga under en kortare period. Det kändes ibland som att det var för långt mellan träffarna.  
  

 

Digitalisering 

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

I och med en eventuell skolstängning vid covid-19 var vi alla tvungna att tänka till och utveckla vår 
kompetens inom våra digitala resurser. IKT-pedagogerna har funnits som stöd både för personal och 
elever.  
 
Vi arbetar självklart med digitalisering i alla åldrar men på olika vis och på väldigt olika nivå. I år 4-6 delas en 
hel del uppgifter endast ut digitalt och eleverna lämnar in sina arbeten och uppgifter i teams. Det har blivit 
lättare och lättare under denna termin tack vare att vi jobbat på med detta trots vissa svårigheter i starten. 
Årskurs 2-6 har en till en-lösningar, medans förskoleklassen och åk 1 inte haft någon digital enhet alls under 
detta läsår. 

 

Studie och yrkesvägledning 

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

Vi har rekommenderat några av våra elever i år 6 att ta del av kommunens sommarskola för att utveckla 
sina kunskaper inom ämnen som för eleverna varit extra svåra. 
 
Några klasser har använt sig av materialet “Vårt samhälle” som vi fått från Ung Företagsamhet. En del av 
det materialet innehåller yrken som finns i vårt samhälle idag. Eleverna har varit engagerade och 
intresserade av detta.  
 
Några klasser har också gjort olika former av studiebesök i närsamhället hos olika 
företag/organisationer/institutioner. 

 

Fritidshemmet 

Beskriv hur samverkan mellan grundskola och fritidshem ser ut.  

Under våra teammöten deltar pedagoger både från skolan och fritidshemmet. Det är väldigt bra då vi vill ha 
en samsyn kring eleverna och vi ser dem i olika sammanhang under dagen. Det ger oss en bättre bild av 
styrkor och svagheter hos eleverna. Det gör också att fritidshemmets aktiviteter kan kopplas till skolans 
lektioner. Två fritidslärare har delat på ansvaret för idrotten i fyra klasser och även varit resurs i klasserna.  
Fritidshemmet har arbetat med samma tema som skolan tex hållbar utveckling, trafik, läsvecka och FFM. Vi 
har även firat fritidshemmets dag tillsammans med skolan. Därutöver arbetar fritidshemspersonalen i 
skolan under förmiddagarna där deras kompetenser tas tillvara på lite olika sätt. 
Personalen och eleverna på fritidshemmet har under året utvecklat skolgårdens utemiljö. Målat nya rutor, 
sifferorm och andra typer av lek/spel samt omorganiserat och förnyat uteförrådet.  
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Berätta hur du som rektor planerar och följer upp fritidsverksamheten så att den stimulerar elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuder en meningsfull fritid. 

Rektor/biträdande rektor gör kontinuerliga besök i fritidsverksamheten. Följer upp att den verksamhet vi 
erbjuder är varierad och innehållsrik samt bygger på det centrala innehållet i Läroplanen. Rektor 
säkerställer att fritidshemmet får personella och organisatoriska förutsättningar för att bedriva 
verksamheten enligt våra styrdokument. Rektor/bitr rektor deltar ibland vid fritidshemmets planeringar. 

 

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

utvecklingsinsatser för verksamhetens måluppfyllelse. 

Trivselenkäter delas ut till alla föräldrar under våren och den visar på en stor trivsel bland barnen och en 
väldigt nöjd föräldragrupp. Man är väldigt glad åt den verksamhet som dagligen erbjuds i fritidshemmet. Vi 
genomför ”föräldracafé” och det ger också tillfälle för respons på vår verksamhet. Verksamheten 
utvärderas två gånger/år.  

 

Analys och Åtgärder för utveckling 

Vi erbjuder en hög kvalitet på vår verksamhet i fritidshemmet. Det är en stor variation och aktiviteterna 
uppskattas av våra elever på fritidshemmets två fritidshemsavdelningar, Kotten och Svampen. Vi har under 
våren börjat arbetet för en sammanslagning till ett storfritids. Det finns en tydlig koppling mellan 
läroplanens mål/centrala innehåll till de aktiviteter som vi dagligen erbjuder våra elever på fritids, vilket 
tydligt framgår i de utvärderingar av verksamheten som fritidshemmen årligen gör genom trivselenkäter 
och elevintervjuer. Elevinflytandet är viktigt och eleverna framför sina önskemål genom regelbundna 
storsamlingar. Vi har även utvecklat samarbetet med kökspersonalen som har bjudit in fritids vid ett flertal 
tillfällen. Vi har lagat mat, bakat pizza och scones och testat mat och frukter från olika världsdelar. 

 

 

Betyg och bedömning 

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

All vår undervisning följer innehållet i Lgr 11. I utformningen av uppgifter arbetar vi medvetet med att ställa 
rätt frågor på rätt sätt för att kunna bedöma just det område eller den förmåga vi är ute efter. 
 
Vi använder oss av skolverkets bedömningsstöd och uppgifter för att i största möjliga mån säkerställa 
reliabilitet i vår bedömning. 
 
När det gäller de nationella proven sambedömer vi med Kyrkskolan. Det uppskattas av pedagogerna och 
gör bedömningen än mer rättssäker. Bedömningsmallarna är tydliga och lätta att använda. 
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Analys och åtgärder för utveckling 

Det upplevs ibland svårt att bedöma på en liten skola då man kan känna sig ganska ensam i sin bedömning, 
t ex om man är den enda undervisande läraren i ett ämne. Vi tänker oss att vi under nästa läsår ska ha fler 
möten där vi kan diskutera bedömning löpande i teamet tillsammans med specialläraren, med fokus på ett 
ämne eller en uppgift varje gång. Vi vill diskutera bedömning och de olika kunskapsnivåerna löpande för att 
säkerställa att vi pedagoger gör likvärdiga bedömningar från år till år.  
 
En förbättring som vi ser är att vi skulle kunna använda oss av ett gemensamt bedömningsunderlag i 
kommunen, eller åtminstone på Djurmo- och Kyrkskolan.  

 

År 6 
Måluppfyllelse: redogör för betygsfördelningen, i procent, för pojkar och flickor, i slutbetyget år 6 

(hur många procent av eleverna, pojkar resp. flickor av totalen når de olika betygsstegen?  

ex. 10 pojkar/ 20 elever blir 50% och 10 flickor/20 blir 50%) 

 

Totalt antal elever:  x     =  x pojkar   och    x  flickor 

 

Betyg i procent A B C D E F - 

 p f p f p f p f p F p f p f 

Bild 9 18 0 18 18 18 5 0 14 0 0 0 0 0 

Engelska 5 5 14 14 9 14 0 5 18 18 0 0 0 0 

Hem- och 
konsumentkunskap 

0 14 10 29 5 0 29 10 5 0 0 0 0 0 

Idrott och hälsa 0 9 0 5 32 9 5 18 5 14 5 0 0 0 

Matematik 9 18 9 0 9 9 5 0 14 27 0 0 0 0 

modersmål     100          

Musik 0 5 0 0 0 27 23 23 23 0 0 0 0 0 

Biologi 0 5 0 0 0 5 32 32 14 14 0 0 0 0 

Fysik 0 0 0 5 5 5 0 27 41 18 0 0 0 0 

Kemi  0 5 0 5 23 23 5 9 18 14 0 0 0 0 

Geografi 5 14 9 18 14 9 5 0 14 14 0 0 0 0 

Historia 0 5 0 5 27 14 5 0 14 14 0 0 0 0 

Religionskunskap *               

Samhällskunskap *               

Slöjd 0 0 9 5 18 32 9 18 9 0 0 0 0 0 

Svenska 0 14 0 5 14 23 5 5 27 9 0 0 0 0 

Svenska som 
andraspråk 

              

Teknik 0 0 0 0 32 32 5 9 9 14 0 0 0 0 

*P g a sjukdom/bristande underlag har terminsbetyg ej satts i ämnet 
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Analys och bedömning av måluppfyllelse år 6 

• Kommentera skolenhetens resultat i år 6 avseende andel elever som når målen i alla ämnen, samt 
sammantaget meritvärde.  

• Vilka av betygen i skolår 6 ska särskilt uppmärksammas och följas upp? 

• Kommentera och analysera resultaten över tid, mellan ämnen och mellan elevgrupper i syfte att se 
vad skolan kan förändra till nästkommande år.  (Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen som 
kan förklara resultaten?) 
 

Årets sexor har gjort en fin utveckling under våren jämfört med under hösten vilket kan ses i betygen.  
 
Under stora delar av läsåret rådde en tystnadskultur i klassen vilket ledde till att eleverna sällan visade sina 
kunskaper muntligt i helklass. Undervisande lärare förde diskussioner kring detta och tog gemensamt ett 
krafttag för att hjälpa eleverna att våga ta plats och utrycka sina tankar, åsikter och erfarenheter. En 
enkätundersökning gjordes för att ringa in vad som kunde ligga bakom tystnadskulturen. I undersökningen 
framkom det att flera elever var rädda för att “säga fel”. Efter detta pratade vi dagligen om mod och att 
våga göra saker som känns lite skrämmande. Eleverna fick tillfällen att träna på att utrycka sin åsikt genom 
t ex redovisningar och att hålla tal. Under slutet av vårterminen vågade fler och fler elever aktivt ta plats 
och visa sina kunskaper, vilket ledde till en positiv utveckling.  
 
Inga nationella prov genomfördes i matematik då Skolverket beslutade att inte ge ut proven p g a för hög 
arbetsbelastning under Covid-19 pandemin. Istället genomfördes ett gammalt nationellt prov för att få 
bedömningsstöd inför betygssättningen. Alla elever nådde kunskapskraven för betyget E i matematik. 
Pedagogerna upplevde att läromedlet i matematik för åk 6 stegrades snabbt i fråga om svårigheter vilket 
gjorde att eleverna inte fick tillräcklig färdighetsträning. Klassen hade därför en del extra lektioner i matte 
under våren för att de behövde öva mer på vissa moment, vilket lyckades och gav resultat. Framtida 
diskussioner i kollegiet kring läromedlet och kring upplägget för åk 6 känns viktigt. 
 
Det är en väldigt stor spridning betygsmässigt i den här gruppen. Det kan ses både positivt och negativt. 
Positivt sett så kanske vi har lyckats individanpassa och låtit varje elev bli så bra som den kan bli, kanske är 
dessa elevers förmågor så pass olika som betygen visar. Negativt sett så kanske några av de lägre betygen 
kunde ha varit högre, om varje elev vågat vara mer aktiv, ställt frågor och vågat prova sig fram mer. Att 
man inte vågar skulle kunna bero på en slags otrygghet i gruppen när det kommer till 
undervisningssituationer. Det skulle också kunna bero på att flera i klassen var mer åt det introverta hållet. 
Diskussioner i par eller mindre grupper fungerade bra men helklassdiskussionerna tog sällan fart.  
I alla ämnen kan vi konstatera att förmågan att resonera och den kommunikativ förmågan varit svag. Kan 
detta bero på en inte tillräckligt trygg känsla i gruppen? I framtiden är det viktigt att vi arbetar löpande med 
gruppdynamiken och tilliten för att få till ett tillåtande klimat där alla kan våga lyckas och våga misslyckas. 
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År 3 
 

 

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?) 

I svenska når alla elever utom två elever alla mål. En elev nådde inte målen i läsflyt, medan hen ändå 

klarade provet i läsförståelse mycket bra. Hen har under läsåret haft extra lästräning med speciallärare. En 

annan elev nådde inte upp till målet i den muntliga delen i svenska. EHT-teamet är kontaktat sedan 

tidigare. Flera av eleverna som tidigare haft extra lästräning har nått målen i läsning, vilket visar att den 

extra insatsen gett goda resultat. 

  

Under läsåret har eleverna arbetat med att skriva en kapitelberättelse. Där tränas de i olika delmoment i 

skrivkonsten. Trots denna metodiska träning har flera elever svårigheter med att kunna hålla en röd tråd 

genom en berättelse. Texterna blir något torftiga. Eleverna har även tränat skrivande genom kortskrivning, 

för att träna skrivflytet. De skulle kunna utvecklas ännu mer genom att fortsätta arbeta med skrivandet på 

olika sätt.  

  

Faktatexter tycks vara lättare att arbeta med, både när det gäller läsförståelse och förmågan att kunna 

skriva egna sådana texter med hjälp av stödord. Klassen har även arbetat med stavning i olika omgångar 

under läsåret. Trots detta verkar det vara svårt att komma ihåg hur ord stavas när eleverna ska tillämpa sin 

kunskap.    

  

Alla är godkända i matematik. Klassen har arbetat med problemlösning en lektion i veckan i halvklass. Där 

har de tränats i att tänka “utanför boxen” och finna den rätta lösningen genom att använda en mängd olika 

strategier. De elever som haft större utmaningar med matematikämnet har fått träna sig i olika sätt att 

komma fram till den rätta lösningen, t ex genom att rita en bild.  

  

Kopplingar mellan svenskans faktatextdel och matematiken har gjorts. För att bli säker på matematik krävs 

att man också behärskar faktatexter och har förmågan att bena ut vilken information man ska använda sig 

av och på vilket sätt. 

  

Klassen har även tränats i olika begrepp, som sedan regelbundet repeterats. När det gäller övriga ämnen är 

samtliga i klassen (förutom eleven som redovisades först) godkända. 

  

För att utvecklas som lärare behövs att kollegorna träffas för att utbyta idéer, tankar och material med 

varandra. Samarbetet med Kyrkskolan har varit mycket givande. 
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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? 

Implementera skolans 
digitaliseringsplan 

Skolan har ett 
uppdrag att 
använda digitala 
verktyg i 
undervisningen 

Kollegialt 
lärande 

Konferenstid 
löpande under 
året 
 
  

Kollegiet 
tillsammans med 
rektor/bitr rektor 

Löpande under 
året 

Utveckla skrivförmågan 
i alla ämnen hos 
eleverna 

För att 
skrivandet är den 
del inom 
svenskan som är 
svårast för våra 
elever just nu. 

Fler 
skrivtillfällen i 
vardagen. 
Kortskrivning. 
Non-stop-
skrivning. 

Hela läsåret Alla 
undervisande 
pedagoger. 

Vid olika 
bedömningstillfäll
en under året 
samt vid NP och 
betygssättning. 

Utveckla och fortsätta 
med 
årskursövergripande 
aktiviteter 

För att stärka 
tryggheten och 
gemenskapen på 
skolan bland 
både personal 
och elever. 

Genom olika 
aktiviteter och 
lärtillfällen  

Löpande 
under läsåret. 
Planering i 
god tid innan. 

Ansvarig 
grupp/pedagog 
för respektive 
aktivitet 

 

 


