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Beskrivning av verksamheten 

Organisatoriskt är min verksamhet uppbyggd på följande sätt: 
På gymnasial nivå driver vi i egen regi två av individuella programmets inriktningar, individuellt val för 
elever som av olika anledningar inte nått de mål som krävs för att komma in på ett nationellt program, och 
språkintroduktion för nyanlända elever. Två pedagoger och ett språkstöd utgör grunden för organisationen, 
för att möjliggöra för eleverna att nå betyg i fler ämnen så under visar lärare från vuxenutbildningen i vissa 
ämnen. 
 
Inom kommunala vuxenutbildningen finns tre tjänster som utbildar på både grundläggande och gymnasial 
nivå.  
 
SFI bemannas med fyra pedagoger varav en är obehörig (då ordinarie personal är sjukskriven).  
Inom yrkesvux driver vi i egen regi, vård och omsorgsutbildning och vårdbiträdesutbildning. Utbildningen 
genomförs av två behöriga pedagoger. 
Särskild utbildning för vuxna bedriv av specialpedagog på 50%. 
 
Personalen är i stort sett indelad i arbetslag på följande vis, alla som bedriver undervisning på Hedens skola 
utgör ett arbetslag som i olika sakfrågor delas upp i SFI, vård och omsorg samt ämneslärare inom 
vuxenutbildningen. Personal som undervisar på Mockfjärds skolan utgör ett arbetslag. Lärare inom Komvux 
har under året bedrivit undervisning på båda skolorna och det har inte varit optimalt för känslan av 
samhörighet med en grupp, utöver det så är specialpedagog mot särskild utbildning för vuxna en person 
som inte heller har tillhörighet i något arbetslag.  

 

År Antal 
elever 
totalt 
på IM 
 

IM 
ind. 

IM språk Ungvux Omvårdnadsutb. 
 
 
 

VUX SFI 

19/20  12 9 8 elever 
(tre 
avhopp) 

12 elever mån 
11 elever tis 
6 elever ons 
8 elever (tre avhopp) tors 
11 Individuella elever 
8 elever (två avhopp). 
 

 39 elever 
med 6 olika 
modersmål. 

18/19 20+1 8+1 12 9, 1 
avhopp 

57 Elever 

Heltidsgrupp 1  

17 Elever (4 avhopp) 

Heltidsgrupp 2 

17 elever ( 5 avhopp) 

Halvtidsgrupp 1 

6 elever 
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Vårdbiträdesutbildning  

Halvtid 11 elever ( tre avhopp) 

Individuella elever 

6 elever 

17/18 39 12 År 1+2  17 
År 3      10 

 Heltidsgrupp 1: 9 elever 

Heltidsgrupp 2: 14 elever  (varav 
8 elever avbrutit sina studier) 

Heltidsgrupp 3: 20 elever (varav 
2 elever avbrutit sina studier) 

Halvtidsgrupp: 14 elever (varav 
7 elever avbrutit sina studier)    

Heltid Vansbro: 17 elever 

Assistentutbildning: 6 elever 

Individuella elever: 3 elever 

 64 

16/17 56      60 

15/16 59      55 

 

Uppföljning och analys av åtgärder 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 

 

Prioriterade områden Vård och omsorg: 

På grund av coronaviruset har vi helt fått lägga om vår utbildning till distans. En del elever klarar detta men 
långt ifrån alla. Därför blev arbetet med att lägga ut lektioner en högt prioriterad del av vår verksamhet. 
Idag har vi nästan alla kurser digitalt som video och en blogg där vi lägger ut de lektioner som är aktuella. 
Studiehandledningar finns i varje kurs och dessa har även fått struktureras om och anpassats till 
lektionerna. 

 

Prioriterade områden IM: 

IT: Eleverna har under året haft tillgång till egen dator och fått undervisning i O365 
Studiebesök har vi inte kunnat ha på grund av Covid19. 
Praktik har några elever på IMind haft, några har fått sluta efter sportlovet på grund av Covid19. 
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Prioriterade områden har varit undervisning via digitala medier. 

 

Prioriterade områden SFI 

Alfagruppen har fortsatt med temaarbeten. Eleverna i Alfagruppen använde också det digitala materialet som hör till 
Framåt-böckerna. 
Vi har utvecklat våra bloggar och använt de i hög omfattning. Eftersom vi har jobbat på distans har de varit till stor 
nytta. Vi har utvecklat ett arbetssätt som fungerar bra att använda som distansarbete. Vissa elever har dock varit 
svåra att nå under vår arbetstid. 
Vi har önskat dataundervisning för eleverna, men eftersom vi inte har elevdatorer så har det inte skett. 
 
 

 

 

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 

 

IM 
IMind eleverna har inte jobbat enligt något tema då det ligger i verksamhetens natur att all undervisning är 
individuellt anpassad. 
IMspråk har arbetat ämnesintegrerat.  IMspråk har också arbetat med datakunskap, under vårterminen 
praktiskt på grund av Covid19. 
 
SFI  
Tipspromenad. 
Pyssel i samband med olika högtider. 
Film. 
HLR. 
Pedagogiska promenader. 
Hemkunskap. 
Obligatorisk praktik för alla elever i Mockfjärdsskolans kiosk.  
SYV informerade B och C-elever om en bra hemsida om olika yrken, www.framtid.se.  
Kyrkan bjöd in till julfirande på Himmilsgården. 
Information om vad som gäller om utländska körkort. 
Grundläggande matematik.  
Som i övriga verksamheter så finns de även elever på SFI som har svårt med sin närvaro. Under läsåret har 
vi avbrutit studierna för ett antal elever. Det kan uppstå oroligheter i grupperna när t.ex en elev blivit klar 
med en kurs och skall byta grupp. Varför får inte jag byta när hen får mentalitet. Vissa elever vill ta 
kommandot och tala om när de ska genomföra nationella prov utan att de uppnått de färdigheter som 
krävs. Med tanke på olika förkunskaper så kommer det att ta väldigt lång tid för våra analfabeter att lära sig 
svenska på ett funktionellt sätt så att de klarar sig i samhället. 
Några elever vägrade att göra praktik i kiosken. 
 
 

http://www.framtid.se/
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Vård och omsorgsprogrammet 
Under studietiden gör eleverna tre APL perioder där de får omsätta teoretisk kunskap i praktisk 
verksamhet. Vi har även ett antal studiebesök på ex Intensivvårdsavdelningen på Falu lasarett, Säters 
mentalvårdsmuseum, Rehabiliteringsavdelning för unga med spinalskador, mm. 
De studerande genomför även praktiska övningar på skolan. Det kan vara att linda ben, basala 
hygienrutiner, mäta puls och blodtryck, ta venprover och bädda sängar. 
Coronapandemin satte stopp för både APL, samtliga studiebesök och praktiska övningar. Vi anlitar ibland 
externa föreläsare. Vi har istället skiftat om och våra elever har fått läst kurser som egentligen skulle läsas 
ht 20. Vår förhoppning är att vi ska kunna genomföra APL och studiebesök med våra studerande ht 20. 
 
Rektors ord 
Läsåret 19/20 har varit ett verksamhetsår som präglats av snabba beslut som på verkat mina verksamheter 
på flera olika plan. Mina verksamheter på Mockfjärdsskolan IM ind, IM spr och vuxenutbildningen kom att 
drabbas hårt av lokalbrist initialt, detta då den prognos vi tog fram vid läsårsslutet 18/19 inte kom att 
stämma med det reella behovet vid uppstarten HT 19. I samband med detta uppstod en diskussion kring 
ett gemensamt utnyttjande av lokaler med grundskolan. Det visade sig så småningom vid uppstarten HT 19 
att sju av våra elever från språkintroduktionsprogrammet inte kom in på val de gjort inför HT 19. Detta 
medförde att beslut fattades att vi skulle starta upp en språkgrupp på IM igen. Vilket medförde att vi stod 
utan lokaler att bedriva undervisning i då grundskolans matematikundervisning skulle prioriteras i ett 
försök att nå bättre resultat. Så från augusti bedrevs undervisningen i två små grupprum avsedda för en 
person vilket inte blev en godtagbar arbetsmiljö för vare sig lärare eller elever. Under höstterminen 
frigjordes en större lokal på grundskolan så att IMSPR fick en bättre arbetsmiljö. Även vuxenutbildningen 
hade svårt att få tillgång till lokalerna och det uttryckets tydligt att mina verksamheter inte var önskvärda 
på Mockfjärdsskolan utan att det fanns en önskan om att förlägga alla verksamheter på Hedens skola. Vad 
det gäller vuxenutbildningen så kombinerar ofta eleverna sina studier med arbete och finns även avtal med 
arbetsgivare om vilken tid som skall avsättas för studier. Detta kom att påverka undervisande lärares 
arbetsmiljö då de upplevdes i kollegiet som att man alltid var på jakt efter en lokal för att kunna bedriva 
undervisning med redan befintliga elever. Under läsåret frigjordes en skåpshall på Hedens skola och 
inreddes till en undervisningslokal för vuxenutbildningen och de möjliggjorde för oss att flytta viss 
verksamhet dit och från innevarande HT kommer all vuxenutbildning, bortsett från särskild utbildning för 
vuxna, att bedrivas på Hedens skola. Vad det gäller kommunens IM elever anser jag att de ska vara 
lokaliserade på Mockfjärdsskolan för att de ska ha möjlighet att få tillgång till praktisk/estetiska ämnen, 
samt att man som gymnasieelev har rätt till skolmat. Skulle frågan om att flytta kommunens IM program 
uppstå igen bör man betänka hur ovanstående möjligheter ska lösas.  
Under våren spred sig Corona viruset över världen och många länder stängde ner skolor och begränsade 
sociala sammankomster vilket spred en stor oro hos både elever och personal. Då jag har många lärare 
med stor erfarenhet av undervisning så innebär även detta att några kom att tillhöra en riskgrupp som inte 
skulle utsätta sig för sociala kontakter. Ur det perspektivet kom beskedet om att alla mina verksamheter 
från och med 18 mars skulle övergång till distansundervisning pga. Covid – 19 som en positiv nyhet då det 
även möjliggjorde för dessa personer att arbeta hemifrån. Även om vi innan detta beslut diskuterat våra 
möjligheter att jobba på distans och att vi till stor del ansåg att vi hade möjlighet till detta så blev det en 
utmaning som drabbade en del elever hårdare än andra. Främst utmanades eleverna som läser SFI och som 
har kort eller ingen skolbakgrund i sitt hemland. Men med ett stort engagemang från personalens sida så 
har även många av dessa elever klarat av sina studier på ett godtagbart sätt. Under rådande 
omständigheter fattades beslut om att inte skriva in några nya elever på SFI under tiden 
distansundervisning bedrivs utan upptar det när restriktionerna möjliggör att bedriva undervisning på plats 
i skolan. 
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Prioriterat område 2019-2020 

 

Redogör för ert arbete med digitala undervisningsmetoder. Vilka lärdomar har ni gjort och vilka 
utvecklingsmöjligheter ser ni?  

IM 
Vi har sett att eleverna har utvecklat sin digitala förmåga, men mycket återstår. Vi bör träna på att använda 
teams i större utsträckning. 
SFI  
Vi har använt våra bloggar i större omfattning. 
Digitala läromedel. 
Olika appar för att träna språket. 
Vi upplever att våra elever har fått ökad kunskap om hur man använder digitalt material. Vi tror att om våra 
elever får mer kunskap i dataanvändning, så kan det på sikt bidra till språkutvecklingen. Datakunskap ökar 
chansen att få ett jobb. 
 
Vård och omsorg 
På grund av Coronapandemin var vi tvungna att spela in lektioner i alla ämnen för att ge stöd och hjälp till 
eleverna. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter med de inspelade lektionerna och vi kommer att fortsätta 
använda dessa som ett komplement till våra fysiska lektioner.  

 

Kompetensutveckling 

  

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

IM 
Under hösten var personal på information om gymnasielagen. Det gav en större förståelse för elevernas 
situation, hur eleverna bör välja, att de ska söka jobb osv 
SFI 
Vi har inte haft någon kompetensutveckling på grund av corona. 
 
Vård och omsorg 
Vi har lärt oss att göra en blogg, spela in lektioner samt göra video av dessa. 

 

Normer och värden 

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 
och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 
värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 
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Beskriv ert arbete för att nå målen i läroplanen. 

IM 
Genom att låta eleverna få arbeta med ett varierat arbetssätt försöker vi ge eleverna chansen att visa olika 
förmågor. Vi arbetar med skolans trivselregler och likabehandlingsplan. 
SFI  
Vi går igenom likabehandingsplanen med eleverna. Vi på SFI har en kortversion av den så att eleverna ska 
ha lättare att förstå innehållet. Vi har tittat på en film om mänskliga rättigheter med efterföljande 
diskussion. Vi har trivselregler som vi har gjort tillsammans med eleverna. 
 
Vård och omsorgsprogrammet 
Vi går igenom likabehandlingsplan vid varje kursstart. Sedan finns normer, värderingar, alla människors lika 
värde med som en röd tråd i alla delkurser. Vi har även lagstiftning inom vård och omsorg där dessa 
begrepp måste följas. Vi har också en kurs; Etik och människans livsvillkor där detta ingår. 

 

Analys och Åtgärder för utveckling 

IM 
Vårt arbetssätt har möjliggjort att eleverna nått betyg i flertalet ämnen. 

 

 

Bedömning och betyg 

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

IM 
Vi arbetar med nationella proven. 
SFI  
Genomförande av NP säkerställer att vi jobbar mot uppsatta mål.  
Medbedömning i arbetslaget för att säkerställa att vi jobbar rätt. Viktigt att man jobbar aktivt med 
planering så att man får med de kunskapskrav som vi jobbar mot.  
I Målboken finns i slutet av varje kapitel ett test där man kontinuerligt följer upp elevernas kunskaper. 
Kunskapsmatriserna som hör till NP används för att vara säker på att alla elever når de mål som krävs.  
Vi ser att vissa elever kan ha svårt att nå målen då det är en stor utmaning att gå vuxenutbildning i 
kombination med att etablera sig i ett nytt land, även att det finns en stor variation vad eleverna har med 
sig för tidigare skolerfarenhet mm. 
 
Vi har studiehandledningar i varje delkurs som är utformade utifrån Skolverkets mål och betygskriterier. 
Eleverna lämnar i arbetsuppgifter varje vecka samt avslutar varje kurs med en tentamen. För att säkerställa 
en rättvis betygsbedömning har vi även handledarutbildning för personal i verksamheter som tar emot våra 
elever på APL. 
 

 
 

Analys och åtgärder för utveckling 

IM 
Arbetet med nationella proven gör det tydligt för eleverna vilka mål vi jobbar mot. 
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Analys och bedömning av måluppfyllelse. 

Svår att göra utan underlag. JR 
 
Betygsstatistik för samtliga verksamheter. 
Då vi under vårterminen påbörjade implementering av ett nytt system som kommer att ersätta Procapita. 
Under hösten har rektor, syv och administratör genomgått en utbildning i Tieto for education som är vårt 
nya system.  Vid överflyttningen av data mellan systemet har det uppkommit vissa svårigheter att komma 
åt betygsinformation på ett överskådligt sätt. Vi kommer i dagsläget inte åt ca 1000 betygsrader men 
problemet är under hantering och kommer att åtgärdas.  

        
    

SFI (Svenska för invandrare) 2016/17, 2017/18 och 2018/19 2019/20 

 
 16/17 anmärkning 17/18 anmärkning 18/19 anmärkning 19/20   Anmärkning    

Antal 
inskrivna 

60  64  61  39  

Män 33  32  24  18  

Kvinnor 27  32  37   21  

Antal 
språk 

16 Största 
språkgrupper 
arabiska och 
tigrinja 

Arabiska 
Tigrinja 

 Största 
språkgrupperna 
är: Arabiska  
Thai 
Persiska 
 

   

Nivå A 2  9 Analfabeter 
och nivå A 

16 
 

 13  

Nivå B 34  27  30 
 

 13  

Nivå C 12  26  25 
 

 13  

Grund 
sva 

12  3  11    

Klar 8  8  9    

Avbrott 16 Föräldrarled. 
Jobb,flyttat, 
annan 
utbildning 

16 Avbrott pga 
flytt och 
arbete 

2 Arbete, flytt, 
föräldraledighet 
hög frånvaro 
och sjukdom 
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Analys och bedömning av måluppfyllelse. 

Redogör specifikt för ert arbete kopplat till genomströmningen på SFI.  

Alla elever jobbar individuellt utifrån sina förutsättningar.  
 

 

 

Särskild utbildning för vuxna läsåret 2019/20 

 
Ingen av eleverna får intyg eller betyg. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse. 

På grund av Coronapandemin stängdes Lärvux. Hemundervisning var inte tillåten och distansundervisning inte 
genomförbart. Under dessa omständigheter kunde inte kurserna avslutas utan fortsätter till hösten -20 

 

 

Vård och omsorgscollege  

 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse. 

Vi har studiehandledningar i varje delkurs i vård och omsorgsprogrammet. I den finns skolverkets 
betygskriterier samt arbetsuppgifter som är anpassade för att nå upp till dessa. I studiehandledningen gör 
eleven arbetsuppgifter varje vecka rättas och betygssätts. Varje kurs avslutas med en tentamen. Under 
coronapandemin har eleverna haft dessa som stöd i sin inlärning och måluppfyllelse. 
Ett av vuxenutbildningens uppdrag är att jobba med de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden, 
detta visar sig genom att många elever är studieovana och har svårt att nå målen i vissa fall. Utöver detta 
har vi under de senaste åren upptäckt att det finns ett betydande glapp mellan de betygskriterier som ska 
vara uppfyllda för att få betyg i svenska som andra språk, som är behörighetsgivande, och att faktiskt kunna 
tillgodogöra sig utbildningen inom vård och omsorg. Detta gäller inte enbart det yrkesspecifika språket 
utan det finns svårigheter att läsa och resonera på ett grundläggande nivå. Ett sätt som vi hanterat detta på 
är att vi i elevernas studieplan lagt in en orienteringskurs i yrkessvenska. 
På regional och nationell nivå har vikten av yrkessvenska lyfts vid ett flertal tillfällen, det är dock svårt att 
definiera vad detta innebär då olika branscher kräver olika språkkunskaper.  
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Prioriterade utvecklingsområden för läsåret 2020/21  
IM programmen, SFI och vuxenutbildningens fortsatta utvecklingsarbete 

 

Prioriterade områden Vård och Omsorg 

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

När och 
hur följer vi 
upp? 

Göra nya studie-
handledningar för 
hela vård och 
omsorgs-
programmet 

Samtliga kurser 
byts ut I Juli år 
2021 

Göra nya 
studie-
handledningar 
samt spela in 
lektioner till 
varje kurs 

HT 20 Lärarna på vård 
och  omsorg 

VT21 

Se över formerna 
för studierna 

Genom de 
inspelade 
lektionerna kan vi 
erbjuda både 
traditionell 
utbildning och 
distansstudier 

Genom att 
använda oss av 
de inspelade 
lektionerna 

VT 21 Lärarna på vård 
och omsorg 

VT21 

Digital 
fortbildning. 

All personal ska 
känna sig säker 
på vilka 
möjligheter vi har 
genom att arbeta 
med O365 

IT pedagogerna 
undervisar 
personalen 
vilka 
möjligheter 
som finns i 
O365 

Utbildningen 
sker vid 8 
tillfällen 
under HT20 
 

Rektor, 
utvecklingsledare 
och IT 
pedagoger. 
 

Vt21 

 

 
 
Prioriterade områden IM 

Vad ska vi 
göra? 

Varför? Hur? När? Vem har 
ansvaret? 

När och hur följer 
vi upp? 

Digital 
fortbildning. 

All personal 
ska känna sig 
säker på 
vilka 
möjligheter 
vi har genom 
att arbeta 
med O365 

IT 
pedagogerna 
undervisar 
personalen 
vilka 
möjligheter 
som finns i 
O365 

Utbildningen sker 
vid 8 tillfällen 
under HT20 
 

Rektor, 
utvecklingsledare 
och IT pedagoger. 
 

Vt21 
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Prioriterade områden Vuxenutbildning ämnen. 

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

När och hur 
följer vi 
upp? 

Digital 
fortbildning. 

All personal ska 
känna sig säker 
på vilka 
möjligheter vi 
har genom att 
arbeta med 
O365 

IT 
pedagogerna 
undervisar 
personalen 
vilka 
möjligheter 
som finns i 
O365 

Utbildningen 
sker vid 8 
tillfällen 
under HT20 
 

Rektor, 
utvecklingsledare 
och IT 
pedagoger. 
 

Vt21 

 

Prioriterade områden SFI 

Vad ska vi 
göra? 

Varför? Hur? När? Vem har 
ansvaret? 

När och hur 
följer vi 
upp? 

Digital 
fortbildning. 

All personal ska 
känna sig säker på 
vilka möjligheter vi 
har genom att 
arbeta med O365 

IT pedagogerna 
undervisar 
personalen vilka 
möjligheter som 
finns i O365 

Utbildningen 
sker vid 8 
tillfällen 
under HT20 
 

Rektor, 
utvecklingsledare 
och IT 
pedagoger. 
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Rektors ansvar 

 

Som en del av rektorsutbildningen har jag under föregående läsår genomfört en liten studie på SFI som har sin 
utgångspunkt i rubriken rektors ansvar i läroplanen för vuxenutbildningen. Där har jag tittat närmre på rektors 
ansvar att: 

lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och 
förutsättningar,  

Mitt fokus låg att titta närmare på just vilka arbetsformer som erbjuds i verksamheten. Tillsammans med min 
personal hittade vi fyra olika arbetsformer. 

1 Det som kan betraktas som traditionell undervisning. Läraren har genomgång, eleverna förväntas ta del av 
denna för att genomföra ett moment på egen hand eller tillsammans. Materialet samlas in och bedöms av 
läraren. 

2 den andra formen är av mer kreativ art där pedagogerna använder gester och kroppsspråk för att förtydliga 
ett ord eller en menings innebörd/ innehåll. 

3 Bildstöd används i olika former även detta för att förtydliga ords innebörd, samt kunna tydliggöra detaljer 
från en helhet. Tänk dig en bild med ett fruktfat. Samlingsnamnet frukt kan ju delas upp i specifika frukter 
mm. 
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4 Stöd av IT, eleverna arbetar med olika applikationer eller på en hemsida med specifika övningar t.ex uttal av 
bokstäver hur A låter.  

Jag var nyfiken på om de vi har att erbjuda i form av arbetssätt matchar elevens förväntningar och i vilken 
utsträckning eleverna har möjlighet att väljs utifrån sina förutsättningar.  

Resultatet visar att eleverna önskar mer av punkt 2 och 3, samt mindre av punkt 4.  

Efter att denna lilla studie genomfördes så blev alla elever tvungna att jobba på distans pga C19 och det skulle 
vara intressant att e eleverna svara på samma frågor under innevarande läsår för att se om trenden är den 
samma eller om något ändrats. 

Avslutningsvis vill jag tillägga att jag under kommande läsår kommer att vara mer delaktig i lärarnas analys av 
verksamheten för att kommande kvalitetsrapport ska bli mer uttömmande i den frågan. 

 

 

 

 


