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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänna barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 

2020/2021 med prioriterade utvecklingsområden för kommande läsår.

Ärendebeskrivning
Som en del av barn- och utbildningsförvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete utarbetas årligen en kvalitetsredovisning. Redovisningen 
är en sammanställning av verksamhetens måluppfyllelse för läsåret 
2020/2021. Respektive verksamhetschef har redovisat måluppfyllelsen i 
en kvalitetsrapport som sammanställts till förvaltningens redovisning. 
Utifrån förvaltningens kvalitetsredovisning och måluppfyllelsen kan 
barn- och utbildningsnämnden göra sina prioriteringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-09-23, 1 sida.
Kvalitetsredovisning barn och utbildning, läsåret 2020-2021, 17 sidor. 

Underlag
Verksamheternas kvalitetsredovisningar för läsåret 2020/2021  

Protokollsutdrag
Kommunstyrelse + handling



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsredovisning Barn och utbildning 
Gagnefs kommun  
Läsåret 2020–2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn- och Utbildningsförvaltningen  

2021-09-23 

BUN/2021:182 



   

 

Innehållsförteckning 

Kommunens skolorganisation ........................................................................................................................... 3 

Systematiskt kvalitetsarbete .............................................................................................................................. 3 

Prioriterade områden .................................................................................................................................... 4 

Planer mot diskriminering och kränkande behandling. .................................................................................... 5 

Lärarbehörighet i verksamheterna .................................................................................................................... 5 

Kunskaper/ utveckling och lärande ................................................................................................................... 5 

Förskola ......................................................................................................................................................... 5 

Förvaltningens iakttagelse gällande förskolan .............................................................................................. 8 

Grundskola .................................................................................................................................................... 8 

Fritidshemmet ............................................................................................................................................. 11 

Studie och yrkesvägledning ......................................................................................................................... 12 

Grundsärskola.............................................................................................................................................. 12 

Förvaltningens iakttagelse gällande Grundskolan och Grundsärskola ........................................................ 12 

Måluppfyllelse grundskola ............................................................................................................................... 13 

År 9 .............................................................................................................................................................. 15 

Bedömning nationella prov år 9 .................................................................................................................. 15 

År 6 .............................................................................................................................................................. 15 

Bedömning nationella prov år 6 .................................................................................................................. 15 

År 3 .............................................................................................................................................................. 15 

Förvaltningens iakttagelse gällande Grundskolans måluppfyllelse ............................................................. 16 

IM och vuxenutbildningen ............................................................................................................................... 16 

Analys och bedömning av måluppfyllelse IM och vuxenutbildningen ............................................................ 16 

IM ................................................................................................................................................................ 16 

Vuxenutbildningen ...................................................................................................................................... 16 

Analys och bedömning av måluppfyllelse. .................................................................................................. 17 

Förvaltningens iakttagelse gällande IM och vuxenutbildningen ................................................................. 17 

Förutsättningar för måluppfyllelse huvudman ................................................................................................ 17 

Områden att utveckla för huvudmannen ........................................................................................................ 17 

 

 
 

 

 



   

 

 

Kommunens skolorganisation 
Kommunens utbildningsverksamheter har sju förskoleverksamheter och fem familjedaghem. Förskolan leds 
av en verksamhetschef och fyra förskolerektorer. I kommunen finns sju grundskoleenheter som leds av fyra 
rektorer och tre biträdande rektorer. Grundsärskolan är placerad i Mockfjärdsskolan och det är rektorn på 
Mockfjärdsskolan som ansvarar för denna verksamhet. 
 
Gagnefs kommun samverkar kring gymnasieutbildningar inom GYSAM. Mockfjärdsskolan erbjuder två av 
ungdomsgymnasiets introduktionsprogram, individuellt alternativ samt språkintroduktion. 
Vuxenutbildningen omfattar kommunal vuxenutbildning på grundläggande samt gymnasial nivå, särskild 
utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Verksamheten leds av en rektor. 
 
Kommunen driver även kulturskola riktad till åldrarna 7–15 år, ”Familjens hus” där den öppna förskolan är 
belägen. Kostenheten ligger också under Barn och utbildningsförvaltningen.  
 
 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete både på enhetsnivå och på 
huvudmannanivå. En central del i det systematiska kvalitetsarbete är de kvalitetsredovisningar som 
upprättas av verksamheterna i samband med uppföljningen av det gångna läsåret/arbetsåret. Som stöd för 
verksamheternas kvalitetsarbete finns ett antal kommungemsamma områden som ska redovisas. Dessa har 
prioriterats av barn- och utbildningsnämnden och redovisas av alla verksamheter. Syftet är att stödja 
dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet, värna om likvärdighet, tydligt arbeta utifrån 
styrdokument samt synliggöra den goda kvaliteten i våra verksamheter. Detta följs sedan upp mer detaljerat 
i förvaltningens kvalitetsredovisning och årsbokslut. En genomgång av verksamheternas 
kvalitetsredovisningar görs på Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsdag under oktober månad. 
Nämnden kan sedan göra nödvändiga nya prioriteringar utifrån de underlag som redovisats.  
 
Under läsåret har arbetet med Barn- och elevhälsodagar återupptagit, dock i något begränsad utformning 
på grund av pandemin.  En översyn av Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsorganisation påbörjades 
under läsåret.  
 
Gagnefs kommuns förskolor arbetar med kvalitetsutvecklingsprogrammet KARTA sedan 2018. Förskolornas 
utvecklingsbehov kartläggs och ses över. Gagnef var en av pilotkommunerna i framtagande av modellen för 
KARTA, ett arbete framtaget av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Under läsåret har även ett Ljud-
projekt påbörjats på några av kommunens förskolor, som fortgår kommande läsår. 
 
Inom grundskolan har det Pedagogiska stödteamet fortsatt sitt arbete. Pedagogiska stödteamet arbetar 
kommunövergripande med att ge riktade insatser till elev- och arbetsgrupper där det finns problematik och 
utmaningar i klasser.  Vidare planeras för att starta upp ett arbete med en Resursklass, för elever inom 
autismspektrat med stort behov av extra stöd. En arbetsgrupp har arbetat med detta under läsåret. 
Ytterligare en kurator har anställts då vi sett ett ökat behov av detta. Dessa tjänster finns med under 
statsbidraget Likvärdig skola.   
 
Kommunens Förstelärare ingår i ett kommunalt nätverk som träffas ca 4 gånger/läsår. Vårterminen 2019 
påbörjades en processutbildning för dem med utbildare från Högskolan Dalarna. Utbildningen avslutades 
vårterminen 2021. Förstelärarna arbetar vidare med sina processer och tar med sig de lärdomar 



   

 

utbildningen gett.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med stora digitala insatser, det innefattar 1-1 datorer för elever 
ner till år 3, Fortbildningsinsatser för personal och implementering av nya databaser som elev- och 
lärplattfomer. Kommunens IKT-pedagoger och Verksamhetsutvecklare håller i detta arbete.  
 
Vi har i årets kvalitetsredovisningar följt upp Språk-, läs- och skrivutveckling, hållbar utveckling och 
introduktion samt reflektion enskilt och/eller i grupp i förskolan. I grundskolan har vi följt upp 
Fritidshemmen och samverkan med grundskolan, betyg och bedömning och studie och yrkesvägledning. 
Dessutom har vi arbetat med Elevhälsans förbyggande och främjande arbete samt Digitala processer i båda 
enheterna. Betyg och bedömning för grundskolan kommer redogöras i begränsad form. Detta på grund av 
byte av leverantör som hanterar och sammanställer betygen. Leverantören har inte kunnat leverera den 
rutin som utlovats. För IM/vux följs genomströmning för SFI, Digitala undervisningsmetoder, betyg och 
bedömning upp. 
 
Det här läsåret har vi i Gagnef, precis som övriga Sverige och världen påverkats av covid-19. Den globala 
pandemin påverkar verksamheterna, vilket märks i årets uppföljning.  
 
 

Prioriterade områden 
Följande områden har prioriterats och kommer att följas upp av huvudmannen efter den 31 augusti 2021.  
 
Förskola 

• Barnen ska ges en utbildning med ett väl utvecklat och strukturerat pedagogiskt innehåll 
utomhus, med ett tydligt fokus på naturvetenskapliga fenomen och en matematisk förmåga. 

• Barnen ska ges en utbildning som utvecklar kunskaper om hur de olika val som människor gör 
kan bidra till en hållbar utveckling - så väl ekonomisk och social som miljömässig.  

• Ert lokalt mål på er förskola. 
• Digitalisering 
• Trygghet och trivsel 

 
Skola 

• Studie och yrkesvägledning 
• Betyg, bedömning och måluppfyllelse 
• Skola och fritids samverkan 
• Trygghet och trivsel 

 
Kultur 

• Utvecklingsområden för att öka antal elever   
• Digital kompetens  
• Trygghet och trivsel 

 
Kost 

• Matråd        
• Matsvinn 
• Trygghet och trivsel 

 
 



   

 

Planer mot diskriminering och kränkande behandling. 
Alla verksamheter upprättar årligen planer mot diskriminering och kränkande behandling, som sedan följs 
upp av huvudmannen efter den 31 september. Det inkluderar en värdegrundsplan med ett systematiskt 
kvalitetsarbete kring förebyggande och främjande insatser i alla våra verksamheter. Det förebyggande och 
främjande arbetet har konkretiserats och är idag en självklar del i det dagliga värdegrundsarbetet ute i 
verksamheterna. Kränkningsanmälningar hanteras från och med läsår 2019–2020 digital via KBI/ Draft it. 
Sammanställningen av årets kränkningsanmälningar visar att implementeringen av den nya rutinen överlag 
fungerar bra. Verktyget ger bra statistik med möjlighet att följa upp och utvärdera arbetet. Under året följs 
det kontinuerligt upp på Barn- och utbildningsnämndens möten. Det pedagogiska stödteamet arbetar också 
med det i sitt arbete och planerar för fördjupande fortbildning kommande läsår för personal inom skolan.  

 

Lärarbehörighet i verksamheterna 
Lärarbehörigheten på IM/vux är god. IM-programmen, vård och omsorg och vuxenutbildningen har 
behöriga lärare och på SFI är 3 av 4 lärare behöriga. Grundskolorna har en god andel behöriga lärare, 87% 
(85% förra året, rikssnittet ligger på 83%)1.  
Vi har 24% behöriga på fritidshemmen (33% förra året, Rikssnittet ligger på 37%)2. Det har det sista åren 
varit svårt att hitta behörig fritidspersonal och trenden visar fortsatt nedåt.  
I förskolan har vi 33% förskollärare med legitimation (förra året 38%, Rikssnittet ligger 44%)3. Här ser vi 
också en negativ trend sedan 2018.  
Det finns en stor oro för framtidens rekrytering av personal, främst förskollärare och fritidspedagoger då 
konkurrensen med närliggande kommuner är hård. Samverkan med Högskolan Dalarna sker och det arbetas 
aktivt med att få fler behöriga till förskolan och skolan.  
 
 

Kunskaper/ utveckling och lärande 
 

Förskola 
Redovisning av prioriterade Områden 2020–2021. Observera att detta är en sammanställning av alla 
förskolor. En förskola kan ha arbetat med några av dessa punkter, det betyder inte att alla förskolor arbetat 
med alla nedan punkter.  
 

Prioriterade områden Var har gjorts? Utveckling /process 

Barnen ska ges en utbildning 
med ett väl utvecklat och 
strukturerat pedagogiskt innehåll 
utomhus, med ett tydligt fokus 
på naturvetenskapliga fenomen 
och en matematisk förmåga. 
 

Arbete med matematiska 
begrepp i leken med 
naturmaterial, som kottar och 
stenar.  
 
Praktisk matematik med hjälp av 
begrepp som tid, vikt, storlek, 
hela och delar. Arbetat med 
språket och begrepp och med 
aktivitets- och uppdragskort.  

Barnen har fått en nyfikenhet 
kring naturen och matematiken.  
Barnen har utvecklat sitt språk 
krig matematiska begrepp.  
 
Pedagogerna har blivit mer 
medvetna och närvarande i 
området och undervisningen.  
Några ser att de har ett mer 
tillåtande förhållningssätt i 

 
1 www.kolada.se Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel (%). År 2020.  
2 www.kolada.se Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%). År 2020 
3 www.kolada.se Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%). År 2020 

http://www.kolada.se/
http://www.kolada.se/
http://www.kolada.se/


   

 

 
Nyttjat de nära utemiljöerna och 
skogen, för att arbeta med 
naturvetenskapliga fenomen som 
vatten, sand och snö. 
 
Utgått från Läslyftets "Natur, 
teknik och språkutveckling”. 
 
Introducerat formerna cirkel, 
kvadrat, rektangel, triangel och 
hur de använder sig av dessa ord.  
 
"Matte-promenad" där barnen 
fått uppdrag. Barnen har fått leta 
efter formerna cirkel, kvadrat, 
rektangel och triangel utomhus.  
 
I leken provar barnen sina 
kunskaper och testar olika 
experiment, så som flyta/sjunka i 
vattenlek. De konstruerar med 
hjälp av olika material och frågar 
pedagogerna om hur tekniken 
fungerar, som exempelvis hur 
sanden kan bli ett hus. 
 
Skapat och byggt utemiljöer, 
koja, utifrån barnens planering.  
 

utomhuspedagogiken.  
 
Ser att det är viktigt med positiva 
och engagerade pedagoger, det 
ger effekt på barnens utveckling.  
 
Olika pedagogiskas insatser på 
grund av barnen åldrar. Mer 
planerad till de äldre, mer 
spontan till de yngre.   
 
De pedagoger som varit delaktiga 
i läslyftet, eller tagit del av 
materialet, har kommit längre i 
detta mål än de andra 
avdelningarna. De har fått bättre 
förutsättningar om hur målet kan 
genomföras genom läslyftet och 
därmed blivit tryggare i att 
undervisa. 

Barnen ska ges en utbildning som 
utvecklar kunskaper om hur de 
olika val som människor gör kan 
bidra till en hållbar utveckling - 
så väl ekonomisk och social som 
miljömässig.  
 
 

Utifrån miljöaspekten har man 
arbetat med aktsamhet, 
återanvändning, källsortering via 
exempelvis sopsorterarmonstret.   
 
Utifrån den sociala aspekten 
arbetar man med att skapa goda, 
trygga och positiva relationer 
genom exempelvis 
Sommarskuggan och brevväxling. 
Detta område arbetar man med 
dagligen.  
 
Hållbar utveckling är också mer 
lugn och vila och riktade insatser 
på ljudmiljön.  

Reflektion i pedagoggruppen om 
vad hållbar utveckling är. Att det 
kan vara både ekonomisk och 
social som miljömässig. 
 
Barnen har blivit mer rädda om 
sina saker och ”slösar” mindre, 
de stänger av kranar, tar mindre 
papper etc.  
 
Bättre medvetenhet om hur man 
är en bra kompis. Behövs arbetas 
löpande med relationsbyggande.  
 
Närvarande personal i mindre 
grupper skapar bäst 
förutsättningar för detta.   

Förskolornas egna mål. 
Förskolorna har valt egna 
prioriterade mål som de arbetar 

1. Barnen ska i sin 
utbildning ges kännedom 
om olika 

 



   

 

med.   
 

levnadsförhållanden och 
kulturer som kan bidra 
till att utveckla en 
förmåga att förstå och 
leva sig in i andra 
människors villkor och 
värderingar. 

2. Läslyftet, skapa och 
kommunicera. 

3. Alla barn får möjlighet 
att uppleva organiserad 
rörelseglädje och 
därigenom utveckla sitt 
intresse för att vara 
fysiskt aktiv och skapa 
förståelse för en 
hälsosam livsstil. 

4. Barnen ska erbjudas en 
inkluderande lärmiljö 
som utmanar och 
stimulerar barnens 
intresse och nyfikenhet 
samt håller kvar deras 
uppmärksamhet. 

5. Utbildningen ska ge 
barnen möjlighet att 
uppleva rörelseglädje 
och därigenom utveckla 
sitt intresse för att vara 
fysiskt aktiva och skapa 
tillit till sin egen förmåga. 

6. Barnen ska ges en 
utbildning som utvecklar 
språk och 
kommunikation på ett 
lustfyllt sätt genom att 
leka med ord och 
uttrycka tankar i olika 
sammanhang. 

7. Utbildningen ska ge 
barnen möjlighet att 
uppleva, gestalta och 
kommunicera genom 
olika estetiska 
uttrycksformer som bild, 
form, drama, rörelse, 
sång, musik och dans.  

8. Barnen ska ges en 
utbildning som utvecklar 
barnens förståelse och 



   

 

inspiration för hälsa, så 
som rörelse, glädje, kost 
och vila.  

 
Förskoleavdelningarna arbetar med de prioriterade målen som är kopplade till läroplanens mål i deras 
lokala arbetsplan (LAP). Personalen arbetar med detta löpande och rektorerna följer upp det kontinuerligt. 
De dokumenterar även barnens utveckling, deras förmågor, färdigheter och förståelser. Mycket av arbetet 
har skett inom ramen för temaarbete. Metoder och aktiviteter väljs så att barnen får möjlighet att utveckla 
sina förmågor med så många uttryckssätt som möjligt.  
 
Det finns bra rutiner för att arbeta systematisk med kvalitetsarbete genom de lokala arbetsplanerna. KARTA-
arbetet är en annan process som lyfter verksamheterna. Arbetet med KARTA började 2018 och kommunens 
förskolor tar sig an arbetet med detta allteftersom. Resultatet visar på bättre samverkan mellan förskolorna, 
samspelta vuxna och att revidering och implementering av rutiner görs. Läroplanen är förankrad hos 
pedagogerna och är utgångspunkten i det pedagogiska arbetet. ”Den goda förskolan”, Gagnef förskolors 
tolkning av nationella styrdokument och Barnhälsoplanen reviderades föregående läsår och är en stor del av 
det systematiska kvalitetsarbetet. Covid-19 har fortsatta påverka även detta läsår och visar att personalen 
har en stor förmåga till flexibelt arbetssätt.  
 
Förskolornas pedagoger använder sig i olika grad av IKT i sin undervisning. Ett ökat antal personal tar större 
ansvar för att använda digitala verktyg och metoder för att utmana barnen i deras lärande, dock finns ett 
fortsatt behov av att utveckla de digitala verktygen, få all personal att nyttja de digitala verktygen, samt få 
tillgång till digitala verktyg. Under läsåret har förskolorna blivit mer digitala i sitt arbete med LAP, Lokal 
arbetsplan, nya barnplattform har implementerats och ny lärplattform är under introduktion.  
 

 

Förvaltningens iakttagelse gällande förskolan  
Dokumentationen i de lokala arbetsplanerna har utvecklat bra under läsåret och sker till stor del digitalt, 
förskolerektorerna ser att personalen blivit mer aktiva och fått till en bra struktur. Det finns i vissa förskolor 
ett fortsatt behov av utveckling kring analysdelen, men analys och reflektion har ökat. För det prioriterade 
området: utomhus, med ett tydligt fokus på naturvetenskapliga fenomen och en matematisk förmåga syns 
det att förskolorna arbetar aktivt. Det lyfts flera bra analys- och reflektionsdelar. Analys görs från både 
barnens och personalens perspektiv. Målet kopplat till hållbar utveckling, ekonomisk, social och miljömässig 
visar att förskolorna arbetar vidare med målet från föregående läsår och utvecklat det, samtidigt som analys 
och reflektionsdelen skulle behöva utvecklas. Förskolornas egna mål är redogjorda på olika sätt, men visar 
att det är bra att förskolorna får fokusera på olika saker, det ger förankring och utgår från den enskilde 
förskolas behov och förutsättningar. Arbetet med de digitala processerna är i fokus på alla nivåer och 
fortsatt utbildning, implementering och förankring av digitala lärmiljöer och som arbetsverktyg kommer 
prioriteras.  
 
 

Grundskola 
Redovisning av prioriterade Områden 2020–2021.  
Observera att detta är en sammanställning av alla skolor. En skola kan ha arbetat med några av dessa 
punkter, det betyder inte att alla skolor arbetat med alla nedan punkter.  
 

Vad har vi gjort? Var har gjorts? Utveckling /process 

Samverkan mellan grundskola 
och fritids.   

Det finns gemensamma 
schemabrytande aktivitetsdagar 

Nya processer som lyfts om 
positiva är:  



   

 

och samplanering sker i så stor 
utsträckning som möjligt.  
 
Personalen från fritidshemmet 
bistår även vid logistik, 
exempelvis förflyttning mellan 
idrottshallar och andra 
lektionssalar.  
 
Personalen på fritidshemmen har 
gått in och vikarierat i klasser då 
vikariebristen varit stor under 
pandemin.  
 
Det finns en god samverkan mel-
lan fritidshemmet och grundsko-
lan när det gäller de yngre bar-
nen då de arbetar tätt ihop även 
under skoldagen. Dessa förut-
sättningar saknas för samverkan 
runt de äldre barnen.  
 
Samarbetet mellan fritidshem-
met och grundskolan anses fort-
satt inte fungera och som skäl 
anges svårigheter att hitta tid för 
gemensamma möten.  
 
Fritidshemmet och skolan sam-
verkar genom att fritidspersonal 
är med på teamträffar, APT samt 
att fritidspersonalen jobbar i 
klasserna på förmiddagarna.  
 
Under skoltid arbetar fritidsper-
sonalen som extra resurser i klas-
serna. De har ofta ansvar för 
gruppstärkande aktiviteter, prak-
tisk matte, lästräning eller id-
rottslektioner.  De är rastvärdar, 
resurser och har även elevens val 
i 3-4:an. 
 
Skolans lärteam är sammansatta 
så att all personal som arbetar 
runt en viss elevgrupp ingår i tea-
met.  
 
Rektor deltar kontinuerlig på fri-
tidshemmets planeringsmöten.  

• Fritidspedagogernas APT 
träffar på kvällstid, 
bättre möjlighet till sam-
verkan inom fritids. 

• Fritidshemmet utvärde-
rar löpande aktiviteterna 
i Onenote. Utvärderas 
och analyseras under ge-
mensamma plane-
ring/utvärderingsdagar 
vid terminsslut. Fritids-
hemmet jobbar även 
med utvärdering och 
analys under kvällsmö-
ten 1ggr/mån. Utifrån 
dessa utvärderingar pla-
neras därefter den fort-
satta verksamheten.  

• Personalen har mer pla-
neringsdagar, 3 da-
gar/läsår.  

• Rektor gör fortlöpande 
uppföljningar då hen är 
med varje vecka på ar-
betslagsmöten.  

• Eleverna får varje termin 
utvärdera verksamheten 
genom Fritidstempen, 
där trygghet och trivsel 
står i fokus.  

• Specialpedagog har, på 
uppdrag av rektor, under 
året genomfört handled-
ning med fritidshems-
gruppen då det funnits 
ett behov av att jobba 
ihop gruppen och tydlig-
göra uppdraget.  

• Fritidshemmet fångar 
upp de pågående tema-
arbeten som pågår i sko-
lan för att ytterligare för-
stärka elevernas lärande 
kring specifika områden. 
Som exempel kan näm-
nas trafikkunskap där 
eleverna tar trampbil-
skörkort om de ska an-
vända cyklarna.  

• Då resurs från skolan gått 



   

 

 
Två gånger/läsår genomförs en 
trivselenkät med eleverna på fri-
tidshemmet.  
 
Pedagogerna från fritidshemmet  
Fritids deltar i kommungemen-
samma träffar med skolans ut-
vecklingsledare 2 ggr/termin.  
 
Vi skulle kunna öka samarbetet 
mellan verksamheterna genom 
att fritidspersonalen är med i 
skolans temaplaneringar för att 
kunna bygga vidare med fler 
relaterade övningar på fritids i 
högre grad. 

in på fritids har tid 

frigjorts för personal som 

kunnat delta vid A-lag, 

APT samt fortbildningar. 

• Tiden för ensamarbete 

på fritids har minskat 

detta läsår vilket är 

mycket positivt. 

• Fritidspersonalen har un-
der föregående läsår ge-
nomgått en fortbildning 
med kommunens ut-
vecklingsledare, där man 
utvecklade upprättandet 
av pedagogiska plane-
ringar i enlighet med lä-
roplanen. 

Studie och yrkesvägledning Omställning pga pandemin syns 
tydligt. Alla fysiska studiebesök, 
besök, mässor och PRAO har 
varit inställda under hela läsåret. 
Det har istället erbjudits digitala 
studiebesök på gymnasieskolor, 
yrkesmässor och visat 
yrkesfilmer.  
 
Redovisningarna visar på att 
skolorna arbetar bra utifrån den 
SYV- plan om sattes förra året. 
Skolorna redogör för sina 
aktiviteter kopplade till olika 
årkurser. ”Frånsett de aktiviteter 
som pandemin har omöjliggjort 
har SYV-planen följts i alla stadier 
och vi jobbar med mottot ”Studie 
och yrkesvägledning är hela 
skolans ansvar”.  
 
Samverkan inom olika ämnen 
och teman syns, som exempel:  

• NTA-tema för 5:an om 
hur man arbetar med 
olika pappersrelaterade 
yrken. 

• Vi har arbetat med 
materialet Vårt samhälle 
från Ung Företagsamhet.  

• I SO arbetar vi 
regelbundet med frågor 

Det syns att skolorna tagit till sig 
av SYV- planen. Tänkta aktiviteter 
har till stor del genomförts.  
 
Utvecklingsområden som tas upp 
är:  

• Önskan om mer tid på 
enskilda möten med 
eleverna i åk. 9 för att 
stärka elevens kunskap 
inför gymnasievalet, för 
att förebygga avhopp 
från gymnasiet. 

• Planera för fler 
studiebesök när det 
tillåts. 

• Bjuda in externa, som 
kan berätta om sina olika 
yrken och vilken 
utbildning som krävs. 

• Upprätta samarbeten 
med företag som finns i 
kommunen 

• Mer tips och idéer från 
Syv om hur vi kan jobba. 
Önskan från låg och 
mellanstadieskolorna.  

 
Nya processer som lyfts om 
positiva är:  

• vägledningsaktiviteter 
som t. ex fadderföretag.  



   

 

kring arbetslivsfrågor, 
samhälle och funktioner, 
vad ett samhälle behöver 
för att fungera och hur 
det är uppbyggt samt hur 
ett samhälle och 
arbetslivet 

• Årskurs 6 har haft arbets-
marknadskunskap som 
ett område inom mate-
matiken där de skapat en 
fiktiv identitet som sedan 
fått räkningar, betalat 
skatt osv.  

• Falkens fritids har jobbat 
med att bygga upp ett 
samhälle där eleverna 
har fått tänka efter vad 
som behövs för att sta-
den ska fungera. Allt från 
hur vi får energi till vilka 
yrken som är nödvändiga 
för att vardagen ska fun-
gera.  

• Skolbibliotekarie försåg 
eleverna med många 
böcker om olika yrken 
som lästes under peri-
oden. 

 
Ett ämne förekommer oftare än 
andra. Samhällskunskapslärarna 
jobbat med arbetsmarknadskun-
skap i årskurs 8 istället för den 
uteblivna PRAO:n. Materialet 
kom från Ung företagsamhet och 
elevernas arbete utmynnade i en 
presentation av det yrke som de 
valt att fördjupa sig inom. Några 
av klasserna i årskurs 8 tränade 
även på att skriva ett CV och per-
sonligt brev i svenskan.  

 
Generellt vävs kunskaper om 
samhällets uppbyggnad och olika 
yrken/funktioner in i den 
ordinarie undervisningen. Många 
gånger sker detta utan att målet 
är direkt uttalat, det finns en 
medvetenhet hos personalen om 
vikten av att vi tidigt behöver 
förbereda och ge eleverna en 
kunskap och insikt om den egna 
rollens betydelse för 
samhällsutvecklingen.  
 
Skolorna i kommunen arbetar i 
mycket efter att ”Studie och 
yrkesvägledning är hela skolans 
ansvar”, men det finns mer att 
utveckla i den enskilde lärarens 
uppdrag. 
 
 

 

Fritidshemmet 
Utvecklingsarbetet för Fritids har varit begränsat detta läsår. De kommunala nätverksträffarna för 
personalen i fritidshemmet har ibland ställts in, personalen har fått hoppa in som vikarier i stor 
utsträckning. Detta på grund av pandemin. Undervisningen på fritidshemmen stämmer bra överens med 
Läroplanen och det syns att Fritidshemmen utgår från läroplanen i sitt arbete. Dock krävs ett kontinuerligt 
arbete kring detta på kommunal nivå och via enskild rektor och ett fortsatt utvecklingsområde är samverkan 
mellan fritidshem och skola. Rektorerna möjliggör mer mötestid och planeringstid där alla fritidspedagoger 



   

 

och lärare möts regelbundet, vilket är positivt. Dock är känslan fortsatt att Fritidshemmen ses som en 
stödfunktion till Skolan. Samverkan sker i mycket på skolans villkor. Samverkan mellan fritidshemmen och 
skolan tycks fungera bättre i de lägre åldrarna.  
 

Studie och yrkesvägledning 
Sammanställningen visar att det pågår ett aktivt arbete med Studie och yrkesvägledning. Aktiviteter, 
studiebesök, läromedel finns och valkompetens prioriteras för elevernas kommande gymnasieval och det är 
positivt att se att fler lärare är involverade i detta. Dock bör arbetet med att Studie och yrkesvägledning är 
hela skolans ansvar prioriteras ytterligare. Det är ofta vissa ämnen som lyfts, som SO och matematik och 
mycket av ansvaret ligger fortsatt på enskilda Studie och yrkesvägledare.  Samverkan med externa aktörer 
som Ung Företagsamhet och Arbetsmarknadskunskap fortgår och under våren har planering gjorts för att 
ytterligare öka samverkan med kommunens företagare genom att knyta klasser till så kallade Fadderföretag.  
 

Grundsärskola 
Läsåret har präglats av den pandemi som råder vilket har inneburit begränsningar i rörligheten. 
Vikariebristen har varit påtaglig och med hög frånvaro bland personalen har det varit tufft periodvis. 
Simträningen har varit en värdefull aktivitet som pågått under hela läsåret. Eleverna har visat stor utveckling 
i vattnet. Under vårterminen genomfördes gruppstärkande övningar med hjälp av kommunens 
dramapedagog.  Alla elever har även genomfört prao i skolans cafeterian. Det har varit ett uppskattat inslag 
i undervisningen och utmanat flera av eleverna att utveckla sitt sociala samspel. Andra utvecklingsområden 
har varit läsning och kommunikation. Eleverna visar att de fortsätter att utvecklas positivt i läshastighet och 
läsförståelse. De har även förbättrat sig i att ta initiativ till kommunikation och samspel med varandra. 
Måluppfyllelsen är god och personalen ser utveckling hos eleverna.  
 
För åk 1-3  
Utöver ordinarie undervisning det genomförts temaaktiviteter som cykel/teknikdag och städdag. Med 
cyklarna fick de fick träna på samarbete, bygga marshmallowkatapult, kulbana av kartong och 
naturmaterial, bygga torn, cykla teknikbana på cykel samt tälja grillpinne och baka sitt eget pinnbröd.  På 
städdagen fick eleverna plocka skräp i närområdet och sedan sortera det. Inom matematik har det arbetats i 
mattegrupper där eleverna arbetade både praktiskt och teoretiskt. I det arbetet fanns speciallärarna med.  
 
För åk 4-6 
Teman som under läsåret har varit värdegrundsdagar, höstvandring, nobelberättelser och 
Nobelfest, ”allahelgona-vandring”, julpyssel, samtal om nätsmart, vinterfriluftsdag ”rocka sockorna”  och 
aktivitetsdag med cykling i hockeyrinken, tipspromenad, frisbeegolf, burträskbingo och grillning i varglyan. 
Många aktiviteter väcker tankar som till exempel Nobelberättelserna om ”covid-19”. Alla elever hade sin 
egen berättelse om ämnet, som berörde oss alla och skapade en viss oro som vi tillsammans kunde prata 
om. 
 
För år 7-9 
Vid uppstarten av läsåret genomfördes vandringar, med syfte att skapa samhörighet och gemenskap. Teman 
och aktiviteter under läsåret har varit ”teknikåttan”, matråd, samtal kring Nätsmart, teoretisk PRAO för åk 8, 
digital brandutbildning 7-9, digital teknikmässa för åk 8, digital föreläsning om doping i samband med Sisu 
Dalarna, digital arbetsmarknadskunskap åk 8 och 9 och digital Världen online, åk 7. 
 

Förvaltningens iakttagelse gällande Grundskolan och Grundsärskola 
Samverkan mellan skola och fritids har utvecklats trots mycket fokus på drift detta läsår. på grund av 
pandemin.  Fritids deltar och stöttar i skolans verksamhet, då det ingår i deras uppdrag. Ett påbörjat arbete 
syns på skolorna och det blir intressant att följa detta kommande läsår. Hur kan Fritidshemmen involveras i 



   

 

det dagliga arbetet på skolorna, hur kopplas det arbetet till Läroplanen och hur kan samverkan öka för de 
som har de äldre eleverna? Men mer samverkan mellan skola och fritids och mer gemensamma 
mötesforum behövs.  
 
Studie och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Skolans studie och yrkesvägledare gör mycket av arbetet 
själva, men vi ser en positiv utveckling. Nu syns fler aktiviteter och mer ämnen kopplas samman med Studie 
och yrkesvägledningen. Vi ser också att skolorna arbetar med den redigerade SYV-planen.   
 
De senaste åren har man arbetat för att involvera Grundsärskolan i skolans verksamhet. Fler lyckade 
insatser har gjorts och det är positivt att läsa om samverkan med skolans Café och att kommunens 
Dramapedagog arbetat med dem. 
 
 

Måluppfyllelse grundskola 
Sammanställningen för årets måluppfyllelse för Grundskolan kommer vara komprimerad. Betyg och 
bedömning för grundskolan kommer redogöras i begränsad form. Detta på grund av byte av leverantör som 
hanterar och sammanställer betygen. Leverantören har inte kunnat leverera den rutin som utlovats.  

 
Antal elever i % med godkända betyg VT-214 
 

Årskurs 
 

20/21 19/20 18/19 

6 67 (F/P: 69/66) 77 (F/P: 80/72) 84 (F/P: 89/79) 
 

9 73 (F/P:80/68) 78 (F/P:79/77) 77 (F/P: 73/81) 
 

 
 

 
 
 
 

 
4 www.kolada.se Elever som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) för 19/20 - 18/19 och egen 

statistik Tieto Eduaction för 20/21. 
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Andel behöriga elever till gymnasiet VT 215 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

5 Andel behöriga elever till gymnasiet. Med behörighet menas behörighet till gymnasiets yrkesprogram, dvs godkänt i 

minst 8 ämnen, varav matematik, svenska och engelska måste vara godkända. Källa: Tieto Education.  
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År 9  
Antal elever som har godkända betyg i alla ämnen i år 9 har varierat de senaste 5 åren, men har varit i nivå 
med eller ovanför rikssnittet. De senaste 2 åren var det en ökning i andel elever med godkända betyg i alla 
ämnen. Denna ökning ser vi inte detta läsår, utan en minskning. Det är dessutom en markant skillnad mellan 
pojkar och flickor: 73% är godkända totalt. Flickor ligger på 80%, medan pojkar ligger på 68%. Detta ser vi 
även i behörighet till gymnasiet. För Gagnef har det varierat de senaste 5 åren, men har varit i nivå med 
eller ovanför rikssnittet. Trenden visaren minskning för Gagnef och en svag ökning för riket. Förra året låg vi 
i snitt med riket. I Gagnef var totalt 92% behöriga till gymnasiet. Könsfördelningen visar på 96% för flickor 
och 89% för pojkar. I år har eleverna på Djuråskolan lägre behörighet till gymnasiet än Mockfjärdsskolan. 
Det som avviker mest är behörigheten bland pojkar på Djurås, den ligger på 83%. Eleverna som inte nått 
godkända betyg i vissa ämnen är identifierade i klasserna och har fått anpassningar och stöd av klasslärare 
och elevhälsans personal. Andelen obehöriga var ännu högre vid terminsbetygen HT20 och de åtgärder som 
sattes in räddade upp många betyg även om det inte räckte ända fram. Anledningar till låg måluppfyllelse 
som skolorna själva lyfter fram är annat modersmål, psykosociala svårigheter, pandemin, bristande 
studiemotivation, anpassad studiegång och hög frånvaro. Lyckade insatser som tas upp är riktade insatser i 
exempelvis matematik, arbete med motivation och elevutvärdering av arbetsinsatser.  

 

Bedömning nationella prov år 9 
På grund av Coronona-pandemin har skolorna inte kunnat genomföra de nationella proven som planerat. 
Skolorna har använt bedömningsstöd istället för nationella prov, för att kunna bedöma eleverna så likvärdigt 
som möjligt. Pedagogerna har sett att resultaten från de nationella proven stämmer överens med eleverna 
betyg. Eventuella skillnader har analyserats och kan förklaras. Fortsatta behov av diskussion kring de 
nationella proven finns dock och fler lyfter önskan om att arbeta mer med sambedömning för en mer 
likvärdig bedömning. Frågan kommer att belysas och här behöver arbetet fortgå under kommande läsår.  
 

År 6 
Antal elever som nått kunskapskraven i år 6 har sjunkit markant de senaste 3 åren. 20/21: 67%, 19/20: 77% 
och 18/19: 84%. Flickorna når i större utsträckning kunskapskraven än pojkarna. Vårterminen 2021 hade 
67% godkänt i alla ämnen med fördelningen F/P: 69%/ 66%.  Tittar vi vidare på andel behöriga till 
gymnasiet, dvs andel elever som är godkända i minst 8 ämnen, varav matematik, svenska och engelska 
måste vara godkända, ser vi samma trend. 74% totalt är behöriga. 80% är flickor och 69% är pojkar. Ser vi 
vidare upptäcker vi att det är på de stora F-9 skolorna denna problematik är som störst. Anledningar till låg 
måluppfyllelse som skolorna själva lyfter fram är många vikarier, obehöriga lärare, förändrad klassdynamik, 
låg självkänsla, personalbrist, brist på riktade insatser och elever med annat modersmål. Ofta kan eleverna 
nå målen i större utsträckning i PREST-ämnena än i svenska, engelska och matematik. Lyckade insatser som 
tas upp är personalgrupp som arbetar med att lära tillsammans, extra resurser, sambedömning med 
kolleger och stöd av speciallärare.  

 

Bedömning nationella prov år 6 
På grund av Coronona-pandemin har skolorna inte kunnat genomföra de nationella proven som planerat. 
Skolorna har använt bedömningsstöd istället för nationella prov, för att kunna bedöma eleverna så likvärdigt 
som möjligt. Pedagogerna har sett att resultaten från de nationella proven stämmer överens med eleverna 
betyg. Eventuella skillnader har analyserats och kan förklaras. Fortsatta behov av diskussion kring de 
nationella proven finns dock och fler lyfter önskan om att arbeta mer med sambedömning för en mer 
likvärdig bedömning. Frågan kommer att belysas och här behöver arbetet fortgå under kommande läsår.  
 

År 3 
I år 3 är måluppfyllelsen överlag bra, men det finns skillnader mellan elever, ämnen och mellan skolor. 



   

 

Några skolor uppger att måluppfyllelsen är låg, medan andra uppger att den är mycket hög. Svenska och 
matematik lyfts i några av skolorna som utvecklingsområde. Skolorna lyfter att det finns flera elever med 
NPF-problematik. Resultaten varierar från skolorna och rektorerna har identifierat och analyserat detta bra i 
sina kvalitetsredovisningar. Även i kursplanens övriga ämnen för år 3 har de flesta eleverna klarat 
måluppfyllelsen. De elever som inte har klarat målen har man på skolorna koll på och ger stödinsatser. Med 
en ännu tidigare satsning i de tidiga åren borde måluppfyllelsen bli ännu bättre.  
 

Förvaltningens iakttagelse gällande Grundskolans måluppfyllelse 
Förvaltningen ser att en del frågeställningar bör lyftas. Merparten av eleverna når målen och är behöriga till 
gymnasiet, men utifrån ett socioekonomiskt perspektiv har Gagnef skolungdomar förutsättningar till högre 
behörighet. Vi ser också att eleverna i år 6 har en minskad måluppfyllelse och att den har minskat markant 
de senaste åren. Utökad analys av måluppfyllelse och behörighet bör göras, främst för mellanstadiet, för att 
se hur vi ska arbeta för att ändra detta. Frågor att utveckla och se över är hur övergångar och samverkan 
mellan skolformer ser ut, hur extra anpassningar och anpassad studiegång påverkar måluppfyllelse och 
behörighet till gymnasiet och varför eleverna trots flera insatser och stödåtgärder inte når målen i alla 
ämnen. Vi ser att skolorna redogör och sammanfattar för betygen och detta läsår har reflektions- och 
analysen ökat vilket är glädjande.  
 

IM och vuxenutbildningen 
Verksamheter inom IM och vuxenutbildningen är Gymnasieskolans introduktionsprogram med 2 
inriktningar, kommunal vuxenutbildning med grundvux, gymnasievux, yrkesvux med vård och 
omsorgsprogrammet, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare (SFI). All verksamhet har 
påverkats av Covid-19 och Särskild undervisning för vuxna har inte bedrivits detta läsår på grund av 
pandemi och svårigheter att rekrytera personal. Undervisningen har skett via när- och distansundervisning.  
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse IM och vuxenutbildningen 
IM  
IM-programmen har 2 inriktningar, IMSPR och IMIND. Under läsåret har 6 elever varit inskrivna på IMSPR. 3 
av dess elever är behöriga till gymnasiet. 1 elev kommer gå vidare till folkhögskola och 2 elever är obehöriga 
Under läsåret har även 17 elever varit inskrivna på IMIND. Av dessa är 8 elever behöriga till gymnasiet, 3 
elever till IM program på andra skolor och 6 elever obehöriga. Av de 6 beräknas 4 läsa på IMind även nästa 
år. De effekter av undervisningen som syns är att pedagoger varit duktiga på att nå fram till eleverna i 
undervisningen, eleverna har visat intresse för ämnena som de läst och på så vis har många av eleverna nått 
målen i flera ämnen.  
 

Vuxenutbildningen  
Vuxenutbildningen omfattas av SFI, vuxenutbildning och yrkesvux. Alla lärare som undervisar i kommunala 
vuxenutbildningen arbetar utifrån ett individanpassat perspektiv och utifrån elevens förutsättningar. 
Personalen har använt riktade insatser för att stötta eleverna. Exempel är orienteringskurser, vilket har gjort 
att fler elever nått målen, Hermodseleverna har fått extra handledning och elever har fått mer tid på 
kursen.  Studieavbrott är svåra att analysera. Flera av dessa är elever som skriver in sig på en kurs men som 
sedan aldrig dyker upp. Övriga studieavbrott är enklare att tolka; jobb, flytt och sjukdomar. Generellt är det 
en högre andel män som gör avbrott i sina studier.  Något att lyfta fram är att de som fullgör sina studier 
faktiskt uppnår godkända betyg. Det är ytterst få som får betyget F.  
Inom Vård och omsorgscollege har de flesta av eleverna nått målen för kurserna. Trots pandemin, har det 
varit fysiska lektioner när det setts som nödvändigt. Det har gjort att samtliga elever kunnat delta i 



   

 

undervisningen. Inom SFI har man arbetat med tvålärarsystem, vilket har gett bra resultat.  Elever som har 
lägre skolbakgrund har behövt mer undervisning på plats där fokusen varit att prata, samt högläsning. De 
med längre skolbakgrund har studerat mer självständigt. Under året att ett nytt digitalt läromedel börjat 
användas, Lunis. Det har möjliggjort för elever att vara med på utbildning på heldistans. 
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse. 
All undervisning är och behöver vara individanpassad, vilket fungerar bra men tar tid.  För SFI påverkar olika 
förkunskaper, motivation och frånvaro studieresultaten. Covid-19 och omställningen till distansundervisning 
har även varit svår för elever med kort eller ingen skolbakgrund från sitt hemland. Prioriterade områden har 
varit digitala verktyg. Inom Vux och i svenska, matematik och samhällskunskap är det ingen signifikant 
skillnad mellan kvinnor och män när det gäller betygsfördelningen.  
 
 

Förvaltningens iakttagelse gällande IM och vuxenutbildningen 
Övergången till distansundervisningen i samband med Corona-pandemin har varit en viktig fråga. Med nytt 
digitalt läromedel och individanpassad undervisning visar IM/vux att man arbetar med riktade insatser, och 
till viss del analyserar utbildningens effekter för eleverna.  
 
 

Förutsättningar för måluppfyllelse huvudman 
Barn och elevutveckling, ekonomiska och personella resurser liksom lokaler och utrustning är 
förutsättningar som påverkar verksamhetens arbete. Nämndens budgetförslag bygger på i huvudsak 
prognoser för antalet barn i förskola och fritidshem, elevutveckling i grundskola, särskola och gymnasiet. 
Prognoserna utgör grund för den resursfördelning som görs utifrån fastställda nyckeltal för respektive 
verksamhet. Utöver den generella resursfördelningen så fördelas riktade resurser till barn och elever med 
särskilda behov. 
 
 

Områden att utveckla för huvudmannen 
 

• Den fortsatta utmaningen för kommunen är att rekrytera utbildad och behörig personal till förskola, 
fritidshem och grundskola. För att kunna behålla och utveckla personal måste kommunen göra stora 
satsningar på kompetensutveckling. 

• Den stora bristen på vikarier gör att vi måste tänka om och se över möjligheterna till en ökad 
grundbemanning i förskolan och grundskolan.  

• Fortsätta arbete med att kartlägga förskolans utvecklingsbehov via KARTA. Arbetet genomförs via en 
process med aktiv medverkan av förskolechef, förskollärare och barnskötare. Centralt i KARTA är att 
utvecklingsarbetet utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (SKR) 

• Fortsätta implementera förankra det systematiska kvalitets och målarbetet via Stratsys.  

• Förskolan och grundskolan behöver fördjupa och stärka kompetensen kring nyttjande av IT som ett 
pedagogiskt verktyg. 

• Lokallösningar med renoveringar och ombyggnationer av Djurmosskolan, Djuråsskolan, Kyrkskolan, 
Bäsnaskolan samt förskola och grundskola i Dala-Floda.  

• Översyn av ledningsorganisationen har påbörjats och behöver formuleras under kommande läsår.  

• Genomföra en fördjupad kartläggning och analys av den bristande måluppfyllelsen för år 6 och 
mellanstadiet.  


