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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) 

Kyrkskolans devis – den lilla skolan med stort hjärta och höga ambitioner – är en spegling av vår 
verksamhet. Kyrkskolan är en trivsam F-6 skola med kompetent och ambitiös personal. Vårt arbete utgår 
från 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 kompisar som lärare 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 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 Kyrkskolan går vidare med en 
ryggsäck fylld av kunskaper, förmågor och goda minnen. 
  
Kyrkskolan är centralt belägen i hjärtat av Gagnefs kyrkby. Vi har en härlig utomhusmiljö 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 
Tjärnsjön för att ta ett dopp, cykla till klubbstugan i Tjärna eller besöka Gagnefs Minnesstuga. 
Fritidshemmet ligger integrerat i skolan och vi erbjuder våra barn en varierad pedagogisk verksamhet 
som tar hänsyn till barnens egna önskningar och behov. 
  
Personal 
På Kyrkskolan jobbar 11 lärare, 1 speciallärare, 1 förskollärare, 6 fritidspersonal, 2 
elevassistenter/pedagogiska resurser, 1 rastvärdinna och 1 skoladministratör. Den pedagogiska 
personalen har varit indelade i tre lärandeteam enligt följande: F-åk 1, 2-3 samt 4-6. I teamen har all 
personal som arbetat runt de aktuella elevgrupperna ingått.  
Teamen har haft ett möte/vecka. 
Rektor och specialpedagog delar sin tid med Djurmoskolan. 
Skolsköterska och kurator arbetar på skolan 1 dag/vecka. 
Elevhälsan sammanträder 1 gång/månad på skolan. Förutom rektor, specialpedagog, skolsköterska och 
kurator ingår även skolpsykolog i elevhälsoteamet. 
  
Elevantal 
Kyrkskolan: 166 elever 
 

 

Skolans vision/verksamhetsidé 

Kyrkskolans 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 Kyrkskolans verksamhet. Den lilla skolan gör att alla känner varandra och alla har en 
identitet. Vi har ett väl utbyggt tvärgruppssamarbete på skolan. Det innebär att eleverna vid olika tillfällen 
arbetar i blandade grupper över alla åldersgränser där de äldre eleverna får vara ledare och förebilder för 
yngre elever.  Samarbetet mellan skola och hem fungerar väl och beslutsvägarna är korta. Vår skola 
kännetecknas av en stor omtanke och värme. Trivselenkäter visar att såväl elever som föräldrar trivs väl på 
Kyrkskolan. På skolan har vi en hög lärarbehörighet med en mix av pedagoger med lång erfarenhet och 
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yngre pedagoger med senare lärarutbildning. Detta gör att vi kan ha höga, men rimliga förväntningar på 
elevernas prestationer. Skickliga pedagoger är en garant för detta. Uppdraget för var och en som arbetar 
på Kyrkskolan är att ge alla elever de bästa förutsättningarna utifrån sin unika potential. 
 

 

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 

Fokus läsning 
Bokcafé år 2-3, positivt med fokus på läsning i blandade grupper. 
Åk 2-3, läsgrupper med läsförståelse i blandade grupper. 
Bokbytardag, väldigt positivt, barnen var engagerade och tyckte att det var roligt. Riktigt lyckad med många 
nya bokägare.  Bra med att de äldsta barnen fick börja. Personalen ser gärna detta som en ny tradition på 
Kyrkskolan. 
Barnkulturveckan, värdegrundsgrupperna redovisning av bokrecensioner.  
F-klass två högläsningstillfällen varje dag. 
1-4 högläsning varje dag samt start av dagen med tyst läsning. 
5-6, läs en film, intensivläsning i perioder. 
Vi tycker att läsning är otroligt viktigt och vi ser dessa aktiviteter som en självklar fortsättning av vår 
undervisning. 
Vi är glada att vi nu får en skolbibliotekarie, vill gärna ha mer tid så att vi kan starta ett samarbete i 
klasserna. Bra att få inspiration och tips från biblioteket. 
 
 
Utökad samplanering av undervisning 
 
 En dag i veckan har F-1 haft en samarbetsdag med blandade grupper. Ämnena har varit matte, idrott, bild 
och musik. Generellt har dessa grupparbeten varit bra därför att vi har kunnat bemöta alla elever utifrån 
deras nivå, anpassningar har fungerat bra. Ettorna har kunnat vara en hjälp för F-eleverna. Det har även 
gynnat fritids verksamhet eftersom gemenskapen har blivit bättre när eleverna varit blandade och lärt 
känna varandra. När de sen träffas på fritids har de lekt bättre tillsammans. Vi fortsätter att jobba utifrån 
den här modellen även under nästa läsår eftersom vi upplever att precis allt varit väldigt bra. Det har 
fungerat tack vare att vi haft rätt förutsättningar för genomförande och planering. 
 
KLass 2-3 har haft flera olika samarbetsprojekt som varit väldigt uppskattat. Som exempel kan nämnas 
utomhusaktiviteter med praktisk matte och naturstudier. Flera olika projekt har också samplanerats men 
genomförts klassvis då Coronapandemin satte käppar i hjulen. 
 
 
4-6, eleverna har i blandade grupper arbetat med statsmani som bygger på att eleverna får planera och 
bygga upp ett fungerande samhälle utifrån vissa givna kostnadsramar. Väldigt positivt och utvecklande för 
hela elevgruppen. 4-6 har även genomfört en gemensam orienteringsdag vid klubbstugan i Tjärna. 
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Rörelsepauser under lektionstid 
Alla klasser har rörelsepauser i olika former under lektionstiden. Fungerar bra och vi märker att barnen 
behöver det. Eleverna får därefter lättare att koncentrera sig på skolarbetet. 
 
Kompetensutveckling ”skrivlyft”. 
Se under rubriken ”kompetensutveckling”. 
 
Kompetensutveckling för fritidspersonal 
Fritidshemmets personal har tillsammans med Djurmoskolans fritidspersonal genomfört Skolverkets 
fortbildning ”fritidshemmets uppdrag”. Upplägget har liknat det skrivlyft som lärarna genomfört under 
året. Samarbetet har varit utvecklande och stimulerande samt lett till bra diskussioner om vår verksamhet.  
 

 

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 arbetar utifrån vårt lokala årshjul. 
 
Vi har haft temadagar för hela skolan. Eleverna har då oftast varit uppdelade i tvärgrupper.  
Första veckan på höstterminen hade vi värdegrundsdagar. Det är bra med flera olika dagar med korta pass, 
ca 60 minuter. Eleverna blandas då i olika tvärgrupper från f-klass till åk 6 och där de äldre eleverna får ta 
ett tydligt ledaransvar. I år fick varje grupp tillverka en egen vimpel som sedan kunde hänga i matsalen hela 
läsåret. 
 
En förmiddag genomförde vi skoljoggen. Det var en ny bansträckning, som var bättre än den förra. Roligt 
med musik och bra att varje klasslärare prickade av sina egna elever. Ett förbättringsförslag till nästa år är 
att varje faddergrupp först går ett varv, sen är det gemensam uppvärmning och sen får alla elever starta 
samtidigt och springa så många varv de hinner. Ett förslag är att vi genomför fler lopp under läsåret, ex 
tomteruset och vårloppet. Fler tillfällen till samarbete och rörelse med andra ord. Ett annat förslag är att 
man försöker upprätta ett samarbete med olika företag som ex skulle kunna skänka en krona per varv som 
ett bidrag till Barncancerfonden. 
 
Varje klass har genomfört en trygghetsvandring. Positivt att varje elev har chans att få säga vad de tycker 
och hur de upplever miljön på skolan, både på den varmare årstiden och på vintern. En del gör detta 
genom att vandra runt på skolans område och en del väljer att sitta i smågrupper och resonera. Utifrån 
trygghetsvandringarna gör vi sedan vissa förändringar om det finns behov av det för att ytterligare stärka 
tryggheten på skolan. 
 
Barnkulturveckan. Varje elev fick läsa en bok och därefter recensera den. Därefter träffades varje 
tvärgrupp och delgav varandra sin recension, ett musikquiz genomfördes och veckan slutade med att hela 
skolan träffades i idrottssalen och alla klasser fick uppföra något för de andra klasserna.  
Storsamlingen i idrottssalen kan struktureras upp på ett tydligare sätt. Ett trevligt inslag vore att även 
personalen visar upp någon teater och framför för eleverna. 
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Nobelskrivandet genomförde vi i december med högtidlig prisutdelning i kyrkan på julavslutningen. Som 
en del i nobelskrivandet skulle även Nobeldag den 10 december kunna uppmärksammas lite mer genom 
skolans egna ”nobellunch”. Eleverna kan vara finklädda, vi dukar fint i matsalen, eleverna får sitta vid 
borden och så får de gå och ta mat några i taget. Ev kan klass 6 servera eleverna. Vi tänker oss också att det 
är vi personal som dukar och förbereder i matsalen. På grund av pågående Pandemi anser vi dock att 
denna idé får utgå detta år. 
 
Kyrkskolan genomförde sammanlagt tre olika luciaföreställningar. F-1 gjorde en utomhusföreställning, 
klass 2-3 gjorde en föreställning i idrottssalen och klass 6 gjorde det i kyrkan, på 3M och på Tjärnsjögården.  
 
Veckan före jul hade vi en pysseldag där tvärgrupperna fick arbeta med julpyssel en hel dag. Årets 
pysseldag var väldigt bra organiserad. Väldigt tydligt schema och lagom svåra/lätta   
pyssel.   
 
Tyvärr har vi under vårterminen ställt in vissa gemensamma aktiviteter p g a Corona-pandemin.  
Årskurser som är nära varandra samarbetar i det vardagliga arbetet. 
 
 
Vi har arbetat fram ett förslag på studiebesök som ska genomföras i alla årskurser med olika aktiviteter 
varje år. När vi kan börja förverkliga planen avgörs av pågående Corona-pandemi men ambitionen är att 
det ska komma igång under kommande läsår. 
 

 

Kompetensutveckling 

Redogör för personalens kompetensutveckling under läsåret. (ej enskilda fortbildningsinsatser Redogör för 
hur/om fortbildningsinsatserna har bidragit till att utveckla verksamheten.  

Skrivlyftet 
Under läsåret har alla lärare i F-6 deltagit i kompetensutvecklingssatsningen ”Skrivlyftet” tillsammans med 
Djurmoskolan. Syftet har varit att utveckla skrivundervisningen i alla ämnen. Som utgångspunkt har vi 
använt oss av material från Skolverkets Lärportal där det funnits vetenskapliga texter och 
inspirationsfilmer. Dessa har utgjort grunden för pedagogiska samtal och för gemensam planering av olika 
skrivstimulerande undervisningsmoment som vi sedan också följt upp tillsammans. Vid det avslutande 
”Skrivlyftet” fick alla deltagare besvara en digital enkät. Resultaten från utvärderingen är mycket positiva. 
På frågan Vilket är ditt sammanlagda omdöme av läsårets satsning på Skrivlyftet? har 45% angett ”Mycket 
bra”, 30% ”Till stor del bra” och 20% ”Bra”. Endast 5% (alltså en person) har givit svaret ”Mindre bra”. 
Resultaten visar också att Skrivlyftet ökat möjligheten att tillsammans med kollegor utveckla arbetssätt och 
förhållningssätt. Så många som 50% har svarat att detta till och med stämmer ”Mycket bra”. Särskilt 
betydelsefullt tycks det ha varit att få träffas mellan skolorna, och många anger att detta varit mycket 
inspirerande. Sammanfattningsvis tycks deltagandet i Skrivlyftet ha bidragit till att utveckla undervisningen 
kring skrivande. 
 
F-klass pedagogerna har via Högskolan Dalarna genomgått en fortbildningssatsning kring ämnena 
matematik, NO och svenska. Detta utifrån nya bedömningsstödet, hitta språket, hitta matematiken. Bra 
med utbyte med andra lärare från andra skolor i länet. Kollegialt lärande ses som väldigt bra och värdefull 
fortbildning. 
Högskolan bildning ger kunskap, gemensam föreläsning för alla pedagoger. Bra inspiration. 
Webbinarium från IT. Bra med repetition och bra information för nyanställda. 
Föreläsning, funktionsvariationer, givande men tyvärr var föreläsaren oinspirerande. 
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Digitalisering 

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

IT-pedagogerna har varit ute i klass 2-6. Lärarna har deltagit i webbinarier om Drafit, Officeprogram och 
Schoolsoft. Fritids har fått personal-Ipads för att föra närvaro. De har även fått egna datorer.  
 
F och 1 har inte haft digitala verktyg detta läsår. Klass 1 fick Ipads efter påsklovet. 
4-6 använder sina Ipads och datorer, i sitt dagliga arbete. Eleverna får uppgifter via Schoolsoft och Teams. 
De har arbetat med källkritik och etik och moral på nätet. De får redovisa sina arbeten på olika sätt, t ex 
textdokument i word, PP och I-movie. 
Ett utvecklingsområde är att involverar föräldrarna så de är bekväma med de kommunikationsvägar vi har 
med eleverna. Vi hoppas att vi har de digitala verktyg som behövs för att följa kommunens IT-plan, 
anpassat efter årskurser.  
Fritids behöver mobildata på deras I-pads eftersom skolans WIFI inte räcker överallt på skolområdet. Ur 
säkerhetssynpunkt är detta extra viktigt.  
2- 4 har haft Ipads och 5-6 har haft datorer. F och 1 har arbetat med analog programmering. 

 

Studie och yrkesvägledning 

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

Vi arbetar med detta i den dagliga verksamheten genom att diskutera vad yrken är samt påvisa vikten av 
olika aktiviteter i skolan för olika yrken. F-1 har haft besök av polisen. Klass 2 har haft föräldrar på besök för 
att berätta om sina yrken. Studiebesök har genomförts. 4-6 har arbetat med temat stadsmani samt i den 
dagliga undervisningen. 
 

 

Fritidshemmet 

Beskriv hur samverkan mellan grundskola och fritidshem ser ut.  

 
Vi önskar ett utökat samarbete mellan skola och fritidshem. Fritidspersonalen bör så långt som möjligt 
arbeta med samma barn på såväl skol- som fritidstid. Då har fritidspersonalen en större förförståelse för 
elevernas behov. Under året har Trafikarbetet och stadsmani varit gemensamma teman för 
skola/fritidshem. 
Personalen i fritidshemmet bidrar med sina olika kompetenser under skoltid. Det kan ex handla om 
praktiskt matte och värdegrundsarbete. 
 

 

Berätta hur du som rektor planerar och följer upp fritidsverksamheten så att den stimulerar elevernas 
utveckling och lärande samt erbjuder en meningsfull fritid. 

Rektor gör kontinuerliga besök i fritidsverksamheten. Följer upp att den verksamhet vi erbjuder bygger på 
det centrala innehållet i Läroplanen. Rektor säkerställer att fritidshemmet får personella och 
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organisatoriska förutsättningar för att bedriva verksamheten enligt våra styrdokument. Rektor deltar ibland 
vid fritidshemmets planeringar för att direkt kunna diskutera fritidshemmets verksamhet. 

 

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 uppskattar den verksamhet som 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 bra verksamhet i fritidshemmet. Det är en variation av aktiviteterna mellan våra olika 
avdelningar. Det finns en tydlig koppling mellan läroplanens mål/centrala innehåll till de aktiviteter som vi 
erbjuder våra elever på fritids. Detta framgår också i de utvärderingar av verksamheten som fritidshemmen 
årligen gör. Elevinflytandet är viktigt och eleverna framför sina önskemål genom regelbundna 
storsamlingar.  

 

 

Betyg och bedömning 

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

För att säkerställa en likvärdig bedömning och betygssättning har vi rutiner som innebär att flera lärare 
sambedömer elevernas kunskaper och förmågor i ämnena svenska, engelska, matematik och delvis i so-
ämnena.  
 
Vid de muntliga Nationella proven i engelska, matematik och övervägande del i svenska, så var det två 
lärare närvarande för att kunna göra en sambedömning. De skriftliga Nationella proven som hann 
genomföras innan Corona-pandemin har lämnats bort och bedömts av Djurmoskolans lärare.  
 
Då flera nationella prov blev inställda så användes istället gamla Nationella prov. Dessa rättades och 
bedömdes utifrån Skolverkets bedömningsanvisningar.  
 
I alla ämnen bedöms uppgifter utifrån kursplanernas ämneskrav och detta markeras sedan digitalt i de 
ämnesmatriser som finns i Schoolsoft. Detta ligger sedan till grund för den sammanvägda bedömningen 
som görs vid betygssättning. 
 
Förutom de Nationella proven och gamla Nationella prov så använder vi även uppgifter från Skolverkets 
bedömningsportal som underlag för bedömning.  
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Analys och åtgärder för utveckling 

Samarbetet kring bedömning fungerar väl till övervägande del. Något som skulle kunna utvecklas är 
sambedömning kring ämnesövergripande uppgifter, då flera av kunskapskraven i olika ämnen går in i 
varandra. Vi skulle också kunna utveckla rutinerna kring sambedömning så att detta sker i alla ämnen. Det 
samarbete vi redan har med Djurmoskolan kan därför utvecklas till att omfatta flera ämnen. 
 

 

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 0 30 13 4 26 22 4 0 0 0 0 0 0 0 

Engelska 4 4 13 17 9 4 9 9 0 13 9 9 0 0 

Hem- och 
konsumentkunskap 

9 9 9 14 0 9 23 23 5 0 0 0 0 0 

Idrott och hälsa 0 5 5 0 5 18 27 27 9 5 0 0 0 0 

Matematik 9 0 13 4 4 26 4 13 13 4 0 9 0 0 

modersmål     100          

Musik 0 9 13 4 13 26 9 13 9 4 0 0 0 0 

Biologi 0 0 17 4 9 26 9 13 9 9 0 4 0 0 

Fysik 0 0 17 9 9 22 9 17 9 9 0 0 0 0 

Kemi  0 0 13 9 13 22 0 13 17 13 0 0 0 0 

Geografi 4 0 4 4 17 22 17 13 0 17 0 0 0 0 

Historia 0 0 9 4 13 22 9 17 13 13 0 0 0 0 

Religionskunskap 9 4 0 17 9 4 9 22 17 9 0 0 0 0 

Samhällskunskap 0 0 9 4 17 22 0 13 17 17 0 0 0 0 

Slöjd 4 9 4 4 13 30 17 9 4 4 0 0 0 0 

Svenska 0 0 4 17 26 17 0 4 4 9 9 9 0 0 

Svenska som 
andraspråk 

              

Teknik 0 0 9 13 30 17 0 22 4 4 0 0 0 0 

 

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? 
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• 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?) 
 

Måluppfyllelsen för årets sexor är generellt god. Det genomsnittliga meritvärdet för klassen är relativt högt 
(234,8). Det vanligaste betyget är C, men även många B och A finns. Bild är det ämne som sticker ut något 
med flest A. Lägst betyg har eleverna i moderna språk. Där finns inga A eller B och endast enstaka C.  
 
Betyget F förekommer främst i svenska och engelska. Detta trots att klassen haft extra resurser och olika 
former av anpassningar, särskilt under det senaste läsåret. Exempelvis har det varit två lärare och en 
resursperson på de flesta matematiklektionerna och i engelska har klassen haft två lärare och därför 
kunnat vara indelade i två grupper. I majoriteten av fallen finns specifika läs- och skrivsvårigheter, det som 
också kallas dyslexi, men även andra funktionsvariationer som sätter käppar i hjulen för elevens utveckling. 
I de flesta fall har eleven uppnått E-nivå, eller till och med högre på delar av kunskapskraven, men får ej ett 
godkänt betyg då det finns enstaka mål som ej är uppnådda. När dessa elever så småningom kommer få 
betyg i åk 9 kan det hända att betygen kommer se annorlunda ut, eftersom den sk ”pys-paragrafen” får 
användas vid slutbetyget. En ytterligare tänkbar orsak till att några elever har relativt låga betyg kan ha sin 
orsak i att klassen under flera år hade många lärarbyten.  
 
De elever som har haft störst svårigheter att uppnå kunskapskraven är i behov av fortsatt extra stöd under 
sin högstadietid, främst i svenska och engelska. Därför har vi redan tidigt under vårterminen haft ett 
överlämnande av information till mottagande skola, alltså Djuråsskolan.  
 

 

 

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?) 

Matematik 
11 stycken, når en godtagbar kunskapsnivå. 
5 stycken, når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå. 
8 stycken, når mer än en godtagbar kunskapsnivå. 
För de elever som behövt extra stöd har det erbjudits: 
extra individuella genomgångar vid lektionsstart samt stöd vid nya moment.  
Arbete i mindre grupp med elever som man känner sig bekväm med vid t ex grupparbeten eller nya 
moment. 
Tillgång till anpassat material med mindre mängd arbetsuppgifter och med bildstöd. 
Praktisk matematik som förklarar moment på flera sätt.  
Indelning av klassen i mindre grupper vid enskilt arbete så att man kan få stöd och hjälp av en lärare vid 
behov. 
För de elever som behövt mer utmaning har det erbjudits: 
Grupparbeten med mer utmaning och med uppgifter som kräver mer matematikkunskaper. 
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Tillgång till mer material och böcker med svårare nivå. 
Arbete med extra material, t ex “tankenötter” med kluriga uppdrag. 
Praktisk matematik med mer utmanande uppgifter som ska lösas på flera olika sätt. 
 
Svenska 
8 stycken, når en godtagbar kunskapsnivå. 
10 stycken, når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå. 
6 stycken, når mer än en godtagbar kunskapsnivå. 
För de elever som behövt extra stöd har det erbjudits: 
Extra enskild läs och skrivträning 3 gånger i veckan. 
Läs och skrivträning i mindre grupp 1-2 gånger i veckan. 
Stöd och hjälp vid nya moment och under arbetets gång. 
Stavningsmomentet är den del som den övervägande delen av eleverna som ännu inte når en godtagbar 
kunskapsnivå ej når målen. I övrigt når man målen i svenska. 
Flera av de elever som ej ännu når upp till en godtagbar kunskapsnivå har under skolåret varit i kontakt 
med speciallärare. Många är under pågående läs- och skrivutredning.  
För de elever som behövt mer utmaning har det erbjudits: 
Tillgång till individuellt anpassat material med mer utmaning. 
Inför kommande läsår kommer vi att satsa mer på skrivträning och rättstavning för hela gruppen. 
 
I övriga ämnen är måluppfyllelsen generellt god. 
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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 
undervisninge
n 

Kollegialt 
lärande 

Konferensti
d 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  

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

Hela läsåret Alla 
undervisande 
pedagoger. 

Vid olika 
bedömningstillfälle
n under året samt 
vid NP och 
betygssättning. 

Utveckla och 
fortsätta med 
årskursövergripand
e 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/pedago
g för 
respektive 
aktivitet 

 

Utveckla 
samarbetet mellan 
skolan/fritids 

Effektivare 
lärande 

Genom 
gemensam 
planering 

Veckovisa 
Teamtidern
a 

Teamen Utvärderingar och 
vid läsårets slut 

 


