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INLEDNING 

Denna kvalitetsrapport är en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet i Roberts-

fors kommuns grundskolor. Här pre-

senterar en övergripande bild över 

delar av det arbete som sker på våra 

skolor och de resultat som nåtts.  

Kvalitetsrapporten är en del i arbetet 

med att uppfylla de krav som ställs på 

huvudmannen om att systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (Skollagen 4 kap. 3 §, 2010:800). Här 

lyfts gemensamma mönster såväl som särskilt intressanta skillnader enheter emellan fram. Här 

diskuteras vilka resultat vi når bland våra grundskolor och hur väl vi uppnår de lokala och nat-

ionella mål som vi har att förhålla oss till i våra verksamheter.   

Rapporten är tänkt att bidra till en förståelse av vad som händer i våra skolor och varför, samt 

till att synliggöra det arbete som görs, vilka förändringar som genomförs i skolorna och vad 

dessa förändringar verkar leda till. Rapporten utgör även en återkoppling till skolorna på deras 

kvalitetsarbete. Via de underlag som sammanställs och analyseras här, kan vi bidra till att syn-

liggöra vilka gemensamma utvecklingsområden vi har att arbeta med inom förvaltningen, vilket 

i sin tur kan bidra till att vi kan göra kloka prioriteringar i våra verksamheter. 

 

 

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet 

är att uppfylla de nationella målen för utbild-

ningen och att skapa dialog om måluppfyl-

lelse och orsaker till brister. Det systematiska 

kvalitetsarbetet ska garantera att barn och 

elever garanteras en likvärdig utbildning oav-

sett vilken förskola eller skola det går i. Hur vi 

arbetar finns angivet i ”Rutin för systematiskt 

kvalitetsarbete i Robertsfors kommuns för-

skola, grundskola, särskola och Lärcentrum” 

Utgångspunkt: Att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Mål sätts upp både 

för verksamheten samt för barnets och elevens lärande och utveckling. Detta verkar som ett 

EN STÄNDIGT 

PÅGÅENDE 

PROCESS 
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viktigt underlag för politikernas prioritering och beslut om ekonomiska förutsättningar för verk-

samheten.  

Systematiskt: Arbetet ska bedrivas kontinuerligt, strukturerat och uthålligt. Huvudman, försko-

lechefer och rektorer ska finna rutiner och former för detta arbete.  

Delaktighet: Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genom-

förs under medverkan av personal, barn, elever och deras vårdnadshavare. Detta är ett un-

derlag som synliggör kvaliteten för verksamheten och politikerna. Dokumentation, uppföljning 

och analysarbete: Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras för att stämma av så att 

arbetet leder mot målen. Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras och 

bedömas i förhållande till satta mål. Vi ska även använda oss av vad vetenskap och beprövad 

erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt. 

 

ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 
Information/data i rapporten har till största delen hämtats från Skolverkets statistiksidor (data-

baserna Siris eller Jämförelsetal). Där källa inte anges så kommer informationen från vårt eget 

system Schoolsoft. 

ORGANISATION GRUNDSKOLA INKLUSIVE FRITIDSHEM 
 

 

 

 

 

 

 

RESURSER 
I diagrammet nedan redovisas de totala kostnaderna per elev för förskoleklass, årskurs 1-9 och 

fritidshem. Denna rapport omfattar föreskoleklass och årskurs 1-9 och kostnad per elev för 

respektive verksamhet redovisas under förutsättningar i respektive del av rapporten. Kostnad 

per elev i fritidshem särredovisas i Kvalitetsrapport för fritidshem. 

 

  

Tundalsskolan 7-9 Jenningsskolan 
Fritids Jennings 

Tundalsskolan 4-6 
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Kostnad per elev i förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem  

 

En jämförelse av kostnaderna med närliggande kommuner och länet visar att totalkostnad per i 

Robertsfors kommuns verksamheter ligger 4 % högre än genomsnittet i länet och 13 % högre 

än i Nordmalings kommun. 

Lokalkostnaden per elev är 3 % lägre Robertsfors kommun än genomsnittet i länet, och ligger 

lägre än i Vindeln men 9 % högre än i Nordmaling. 

Kostnaden per elev för undervisning/personal i förskoleklass och fritidshem är 2 % högre i Ro-

bertsfors kommun jämfört med genomsnittet i länet och 8 % högre än i Nordmaling. 

Kostnad per elev för lärverktyg/utrustning/skolbibliotek, skolmåltider och elevhälsa (OBS! avser 

åk 1-9) ligger hela 21 % högre i Robertsfors kommun än genomsnittet i länet men hela 36 % 

lägre än i Vindelns kommun.  

Kostnad per elev för övrigt (omfattar alla kostnader som inte ingår i någon av ovanstående, t ex 

SYV, administration, kompetensutveckling etc.) ligger 7 % högre i Robertsfors kommun än ge-

nomsnittet i länet och hela 50 % högre än i Nordmaling. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Robertsfors kommun har mycket goda förutsättningar 

utifrån tilldelade resurser, vilket också stöds av t ex personaltäthet och gruppstorlek i verksam-

heterna förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem. 

 

ELEVHÄLSAN 
Under läsåret 2016/2017 påbörjades en översyn av elevhälsans organisation och arbetssätt 

samt ett arbete med att tydliggöra roller och ansvar. Inom ramen för Samverkan för bästa skola 

har insatser för att nå en ökad samsyn kring elevhälsans uppdrag och arbetssätt genomförts.  

Två utbildningsdagar anordnades för elevhälsoteamen. Den ena ägde rum i december 2016 och 

genomfördes med stöd av Umeå Universitetet. Den andra genomfördes i maj 2017 med stöd av 
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Specialpedagogiska skolmyndigheten och med inspel från rektor och specialpedagog från Berg-

sjöskolan i Göteborg.  

För att delvis åtgärda det glapp som identifierats mellan elevhälsopersonal och lärare har samt-

liga f-6 skolor lagt om elevhälsoteamens mötestider samt styrt den reglerade delen av lärarnas 

arbetstid för att möjliggöra medverkan av lärare på elevhälsoteamens möten. För 7-9:s del har 

det inte varit möjligt att styra så att alla lärare är lektionsfria den tid elevhälsoteamen samman-

träder, men med hjälp av dubbelbemanning vissa lektioner och samarbete inom kollegiet är det 

ändå möjligt för lärare att medverka vid behov. 

 

Elevhälsans medicinska insatser läsåret 2016/2017 
Under läsåret 16/17 har elevhälsans medicinska insatser sett ut på följande sätt: 

• 100 % skolsköterska har haft ansvar över Tundalsskolan, Lärcentrum samt Jenningskolan. 
• 40 % skolsköterska har ansvarat över Bygdeå och Nybyskolan.   

• 20 % skolsköterska har ansvarat över Djäkneboda, Åkullsjön och varit MLA/arbetsledare  
 

Under året har skolsköterskorna  

• haft 1 304 st olika kontakter, en ökning med ca 28 % från föregående år. Den troliga orsaken 
är att bemanningen har ökat sedan föregående år.   

• träffat 513 unika elever, som dokumenterats i journalsystemet PMO.  
• vaccinerat 184 svenska elever som dokumenterats i PMO  
• Vaccination av nyanlända har skett vid 8 tillfällen under året. Vaccinationsantalet har varie-

rat mellan 12-18 stycken per tillfälle. Flertalet nyanlända är på slutet av sitt vaccinationspro-
gram. Totalt har 13 stycken blivit färdig vaccinerade inom skolan. Ca 7 stycken har avslutats 
pga. flytt till annan ort.  

• genomfört hälsosamtal på alla skolor i årskurs 1, 4 och 8 – totalt 208 stycken.  
 

Under läsåret (2016/17) har den psykiska ohälsan visat sig med ett ökat antal flickor med själv-

skadebeteende som krävt ett flertal besök hos både skolsköterska och kurator. Vi ser också att 

när dessa olika toppar kommer så dras många fler utan symtom med eftersom de far illa av att 

se de som mår så dåligt.  

Skolläkardagar är genomförda, sammanlagt fem stycken under läsåret. Skolläkaren har träffat 

nästan alla elever i åk. 1, utom en som inte kommit trots flertal utskick av kallelser till föräldrar. 

Skolläkare har även träffat andra elever med olika behov av bedömning som t ex medicinsk 

kartläggning inför remiss till BUP etc.  

Föregående års låga bemanning, då uppföljningar för enskilda elever gällande t.ex. hörsel, 

ryggkontroll mm inte kunde genomföras har resulterat i kvalitetsbrist, samt minskat utveckl-

ingen för det hälsofrämjande och förebyggande området inom medicinska elevhälsan. Inget 

förebyggande arbete på gruppnivå har bedrivits.  
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Förbättrings- och utvecklingsområden  

Förbättrings och utvecklingsområden inom den medicinska elevhälsan, kan analyseras i avvikel-

serapporterna. Tolv avvikelser har hittills dokumenterats gällande uppföljningar. En avvikelser-

apport har dokumenterats gällande vaccination av nyanlända. 

• Framtagande/revidering av ledningssystem 

• Framtagande/revidering av rutiner kring den elevhälsans medicinska insatser 

 

 

Kuratorernas elevhälsoarbete 
Under läsåret har förändringar gjorts i organisationen vilket inneburit en utökning av kurators-

tjänst under vårterminen -17. Organisationsförändringen innebar en omfördelning av skolor 

mellan kuratorerna.  

Kuratorerna har under läsåret 2016/17 totalt sett träffat 89 elever i åk 1-9 och genomfört 274 

enskilda elevsamtal och haft kontakt/samtal med 82 vårdnadshavare. Under läsåret har 13 

remisser skrivits till BUP/Hälsocentral. Kuratorerna har totalt sett gjort 3 orosanmälningar till 

socialtjänsten. De orosanmälningar rektorer ansvarat för ingår inte i sammanställningen.  

Åk Flickor Pojkar Antal elevsamtal Kontakt/samtal vh Remiss (BUP/HC) Anmälan Soc 
1 2 7 16 9 2 1 

2 10 14 72 22 4 1 

3 7 9 47 15 2 0 

4 9 4 44 15 0 0 

5 9 7 60 14 5 1 

6 7 4 35 7 0 0 

7 2 4 25 5 0 0 

8 3 4 28 7 0 0 

9 2 2 12 0 0 0 

Summa 44 45 274 82 13 3 

 

Främjande och förebyggande arbete 

• Främjande/förebyggande arbete i klassrummen, särskilt på Tundalsskolans 7-9 där kurator 

varit i klassrum vid 14 tillfällen. 

• Medverkat på föräldramöten  

• Trivselenkät i åk 1-3  genomförs av skolkurator 

• Handledning/konsultativa samtal med övrig personal i de olika skolorna kring enskilda ele-

vers problematik men också avseende grupper. 

• Hälsoveckan - deltagit i aktivitet med Linda Björn Ridning   

• Utgör en del av Familjecentralen och ingår i SAMBA-teamet 

• Genomförande av föräldrautbildning ”Älskade förbannade tonåring” 
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Förbättrings och utvecklingsområden  

• Öka delaktighet i elevernas vardag, d v s i korridorer/forum/elevrum, t ex schemalagd tid i 

forum/korridorer/elevrum eller på raster på f-6-skolorna. 

• Arbeta med tydligare struktur på träffarna. Tid, syfte, antal och datum. Underlätta för eleven 

att både komma ihåg men också prioritera träffarna.   

• Ökat deltagande i Livskunskap/studietid 

• Förbättrad utvärderingsmall och framtagande av en ”statistikmall” för att tydligare synlig-

göra arbetet och att hitta olika mått 

• Göra en tydlig årsplanering för när återkommande saker ska ske, t ex planering, utvärdering, 

deltagande i livskunskap mm.  

Skolpsykolog 
Avtal för skolpsykologtjänst finns med Rova & Sjögren Psykologi AB, vilket innebär att samtliga 

skolenheter har tillgång till skolpsykolog enligt fastställt schema. Skolpsykologernas arbete har 

utgått från ett fokus på tidiga insatser och lågaffektivt bemötande och varit inriktat på: 

• konsultation/handledning för att öka lärares/övrig personals förmåga att stötta elevernas 

utveckling mot målen  

• vid behov deltagit i elevhälsoteam för att ge ökad förståelse som bidrar till relevanta insatser.  

• ett mindre antal psykometriska test (bl. a nivåbedömningar inför ev. särskoleinskrivning)  

• stöd till rektor avseende skolutveckling  

• möten/samtal med vårdnadshavare och skolpersonal angående elevers skolrelaterade pro-

blematik för att främja samsyn och stärker samarbetsmöjligheterna mellan hem. 

 

Förbättrings och utvecklingsområden  

 Skolpsykologens samverkan med EHT – utveckla den tvärprofessionella samverkan mel-

lan skolpsykolog och övriga professioner i elevhälsoteamen. 

 

NÄRVARO 
Alla barn i Sverige har skolplikt och lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikt innebär närvaroplikt, 

det vill säga skyldighet att delta i den utbildning som anordnas om barnet inte är sjukt eller har 

annat giltigt skäl att utebli. Orsaken till frånvaro kan bero på många olika skolfaktorer; pedago-

giska, organisatoriska och sociala, men även på faktorer som hör till hemmet och familjen. När 

skolfrånvaron väl har utvecklats till en hög frånvaro är det ett stort lidande för eleven och kan 

ofta leda till en destruktiv situation. En elev med hög frånvaro riskerar alltid att hamna utanför 

utbildningssystemet och forskning visar på tydliga kopplingar mellan hög skolfrånvaro och risk-

fylld alkoholkonsumtion, missbruk och kriminalitet. Det är därför viktigt att varje liten frånvaro-

timme registreras och att man tidigt kan identifiera mönster och vidta åtgärder enligt hand-

lingsplanen. Robertsfors kommun lägger vikt vid att öka närvaron i skolan, både genom att 

minska ströfrånvaro (skolk) och genom att få skolvägrande elever att komma tillbaka till skolan. 
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I diagrammet ovan omfattar ”Tundal” årskurs 4-9, ingen åtskillnad har gjorts av hög- respektive 

mellanstadiet.   

Samtliga skolenheter arbetar med regelbunden uppföljning av närvaro/frånvaro. Rektorer till-

sammans med elevhälsoteamet (EHT) på respektive skola ansvarar för att terminsvis samman-

ställa skolfrånvaron på generell- och individnivå på skolan med hjälp av Schoolsoft.  

Skolverkets ”allmänna råd” handlar om tre huvudområden 

• främja närvaro 

• uppmärksamma frånvaro 

• utreda och åtgärda frånvaro 

 
Mentorer har informerat om Närvaroplanen vid utvecklingssamtal, och vid föräldramöten. 
Närvaroplanen innehåller rutiner för personal om hur vi arbetar för att minska frånvaron. Syftet 
med Närvaroplanen och det förebyggande arbetet är att skapa en skolsituation som alla elever 
vill vara närvarande i, att bygga in kontrollfunktioner, och att på ett positivt och stödjande sätt 
uppmärksamma de elever som är frånvarande från skolan. All skolpersonal ska uppmuntras att 
visa intresse och omtanke för de elever som befinner sig i korridorer och på skolgården under 
lektionstid. Vi ska vara tydliga med att vi bryr oss och att vi tycker att det är viktigt att de går på 
lektionerna 

 
På Jenningsskolan har förskoleklass bedrivits i en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. 
Rektor uppmärksammade att frånvaron i eftermiddagsgruppen var betydligt mer omfattande 
och beslutade därför om en omorganisation. Förskoleklass bedrivs nu i två förmiddagsgrupper, 
vilket har minskat frånvaron. Detta ses som en viktig insats då ”tonen” sätts tidigt, d v s hur 
viktigt man uppfattar det är mer närvaro i skolan. På de mindre enheterna har detta inte varit 
ett problem då de endast haft elevunderlag motsvarande en förmiddagsgrupp.  
 
Det största problemet med låg närvaro har funnits i årskurserna 7-9. Här har ett intensivt ar-
bete pågått för att främja närvaro och få elever att delta i undervisning. Ett tydligt samband 
finns också mellan de elever som inte klarar målen och som har hög frånvaro. 
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Förbättrings- och utvecklingsområden 
• Gemensamt för samtliga skolenheter/EHT är att utveckla utredningsarbetet då frånvaro 

uppmärksammas. Genom att hitta orsakerna till frånvaron kan åtgärder enklare utformas för 

att stimulera skolnärvaro.   

• Utveckla stödinsatser gemensamt inom ramen för Familjecentralen. 

• Utveckla samverkan med socialtjänsten. 

 

FÖRSKOLEKLASSEN 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

I Robertsfors kommun erbjuds undervisning i förskoleklass på Djäkneboda skola, Bygdeå skola, 

Jenningsskolan, Åkullsjöns skola och Nybyskolan. På Åkullsjöns skola och på Djäkneboda skola 

bedrivs undervisningen i så kallad b-form, vilket innebär att eleverna går i undervisningsgrupp 

där elever från andra årskurser också ingår. 

Personal 
På Djäkneboda skola, Bygdeå skola och Åkullsjöns skola har lärare legitimerade för undervis-

ningen i årskurs f-3 ansvarat för undervisningen. På Nybyskolan och på Jenningsskolan bedrevs 

undervisningen av legitimerade förskollärare. 

 

 

Robertsfors kommun ligger avseende elever per lärare under snittet för länet, men strax över 

snittet för riket totalt med 17,7 elever per lärare. 

På Nybyskolan, Bygdeå skola och 

på Jenningsskolan arbetade en 

barnskötare tillsammans med 

läraren. Totalt tre lärartjänster 

och 1,6 barnskötartjänster har 

varit avsatta för undervisning i 

förskoleklassen. 

Ingen förskoleklass var större än 

20 elever.  
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Källa: www.skolverket.se 

Andelen årsarbetare i förskoleklass som har förskollärarexamen eller lärarexamen är relativt låg 

i Robertsfors kommun i jämförelse med Umeåregionen, länet och riket.  Dock måste här note-

ras att samtliga förskoleklasser har legitimerad lärare eller förskollärare som ansvarar för 

undervisningen, och att förstärkning finns med barnskötare i de större grupperna. 
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Kostnader 
Kostnadsutveckling per elev 2012-2016 

 

Kostnadsutvecklingen per elev har efter en kraftig dipp 2013 återgått till samma nivå som år 

2012 (+1%). Kostnad per elev påverkas stort av elevgruppernas storlek, år med mindre elev-

grupper på flera enheter ökar kostnaden per elev. 

Kostnad/elev i jämförelse med andra 

 

I diagrammet ovan ser vi att vi kostnad per elev i förskoleklassen ligger mittemellan Nordma-

ling och Vindelns kommuner och något högre än genomsnittet i länet, men i paritet med snittet 

för glesbygdskommuner. 

 

NORMER OCH VÄRDEN - ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE 

Ett gemensamt fokus för förskoleklassernas arbete med normer och värden har varit att ele-

verna ska visa respekt för varje människas egenvärde och utveckla sin förmåga att leva sig in i 

och förstå andra människors situation och ha en vilja att handla också med deras bästa för ögo-

nen. Den skönlitteratur som gemensamt läses i förskoleklasserna har gett utrymme för många 

gemensamma samtal om hur vi bör behandla varandra för att alla ska må bra och också tagit 

upp hur vi alla är olika. 

Överlag är förekomsten av upplevda kränkningar låg i förskoleklass. 
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Förskoleklasserna har också ett fokus på att främja elevernas förmåga att ta ansvar för sina 

tillhörigheter och på att främja elevernas tidsuppfattning, eftersom att tidsuppfattningen i för-

längningen är en förutsättning för ansvarstagande gällande tidspassning.  

Samtliga förskoleklasser har lekstunder under dagen för att främja elevernas förmåga till socialt 

samspel, främja lärande genom leken och för att ge utrymme för val av aktiviteter inom vissa 

givna ramar.  

Sammanfattningsvis har gemensam läsning, gemensamma samtal och lek varit viktiga inslag i 

arbetet med normer och värden liksom med elevernas ansvar och inflytande. 

 

KUNSKAPER 

I samtliga förskoleklasser har språklig utveckling och grunderna för det matematiska tänkandet 

varit prioriterade kunskapsområden. 

 Djäkne-
boda 

Bygdeå Jennings Åkull-
sjön 

Nyby 

Antal elever som behärskar antalsbe-
greppet 0-10 

5 av 5 Uppgift 
saknas 

38 av 38 2 av 2 17 av 17 

Antal elever som deltagit i enklare pro-
blemlösning 

5 av 5 Uppgift 
saknas 

38 av 38 2 av 2 17 av 17 

Uppnått fonologisk medvetenhet utifrån 
testerna i Bornholmsmodellen 

4 av 5 12 av 14 38 av 38 2 av 2 17 av 17 

Visat begreppskännedom utifrån ålders-
adekvat bok-up test 

5 av 5 Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

2 av 2 17 av 17 

Visat kännedom om minst 15 versaler 4 av 5 Uppgift 
saknas 

33 av 38 2 av 2 17 av 17 

 
Några enheter lyfter i sina kvalitetsrapporter fram att eleverna nått längre än de lägsta krav vi 

formulerat och att alla elever i grupperna läser enkla ord och behärskar samtliga versaler och 

gemener i det svenska alfabetet. 
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ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN 

Samtliga förskoleklasser har arbetat utifrån de gemensamma riktlinjer som finns kring över-

gången mellan förskola och förskoleklass respektive förskoleklass och skola. Informationsutby-

tet inför övergångar upplevs fungera bra på samtliga enheter och  

Förskolans resursteam har följt eleverna från förskolan till förskoleklass och gett vissa begrän-

sade stödinsatser. 

Förskoleklasserna är integrerade i grundskolans verksamhet och deltar i de flesta gemensamma 

aktiviteter som ordnas på skolan. 

Organisationen av arbetslagen har sett lite olika ut på de olika skolenheterna. På vissa enheter 

är läraren i förskoleklass en del av fritidshemmets arbetslag och på vissa enheter en del av sko-

lans arbetslag. Samverkan i syfte att utveckla undervisningen har funnits på samtliga enheter, 

men formerna är olika utvecklade. Om läraren i förskoleklass tillhört fritidshemmets arbetslag 

har samverkan med fritidshemmet varit tätare och om läraren tillhört skolans arbetslag har 

samverkan varit mer inriktad mot grundskolans verksamhet.  

Förutsättningar för övergång och samverkan har varierat något beroende på om undervis-

ningen bedrivits i b-form eller som ren förskoleklass. 

Lärarna i förskoleklasserna har vid två tillfällen under läsåret haft gemensamma träffar. För 

lärarna som undervisar i b-form har det inte varit möjligt att medverka på dessa träffar.  

 

SKOLA OCH HEM 

Eftersom att alla barn i kommunen har valt att gå förskoleklass är det för de flesta föräldrarna 

första mötet med skolan. I förskoleklass finns möjlighet att lägga grunden för ett tillitsfullt sam-

arbete mellan hem och skola och därför har samtliga förskoleklasser prioriterat att få till stånd 

en god kontakt med alla vårdnadshavare. 

Sedan våren 2016 genomförs ett möte under vårterminen för vårdnadshavare till blivande ele-

ver i förskoleklass. Under mötet informerar representanter från barn- och utbildningssektorns 

administration om regler för förskoleklass och fritidshem, skolskjutsregler och om Schoolsoft. 

Läraren i förskoleklass ansvarar för information om förskoleklassens uppdrag och innehåll. Un-

der 2016/2017 hölls en träff för lärare i förskoleklass för att öka likvärdigheten kring informat-

ionen som går ut till vårdnadshavarna. 

I alla förskoleklasser har individuella utvecklingssamtal genomförts där elever och vårdnadsha-

vare fått återkoppling på lärandet och det sociala samspelet. 

Samtliga förskoleklasser implementerade Schoolsoft för närvarorapportering och meddelanden 

mellan hem och skola under läsåret. En del förskoleklasser har redan använt Schoolsoft i flerta-

let år medan någon förskoleklass släpat efter. 
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DIGITALISERING 

Samtliga förskoleklasser har arbetat med digitala verktyg av olika slag för att främja elevernas 

kunskapsutveckling och kreativitet, men omfattningen varierar mellan enheterna från att an-

vända ipads då och då till att regelbundet använda ipads och datorer i undervisningen.  

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN/AKTIVETER LÅ 2017/2018 

Skolenheterna som bedriver förskoleklass har själva som en del i det systematiska kvalitetsar-

betet identifierat utvecklingsområden för läsåret 2017/2018. Vissa av utvecklingsområdena rör 

framför allt undervisningens innehåll och utformning, medan andra rör organisering av verk-

samheten. 

Utvecklingsområden/aktiviteter gällande undervisningen 
Djäkneboda skola har som utvecklingsområde att utveckla arbetet med fonologisk medveten-

het för att ge eleverna en bättre språklig grund. Även dokumentationen av elevernas språkliga 

utveckling har identifierats som ett utvecklingsområde. 

Bygdeå skolas förskoleklass har som utvecklingsområde att stimulera och utmana elevernas 

naturvetenskapliga tänkande i projektet Broar för naturvetenskap och att arbeta med formativ 

bedömning i förskoleklassen. 

Jenningsskolans förskoleklass avser att utveckla den analytiska delen av det systematiska kvali-

tetsarbetet kopplat till läroplansmålen. 

Nybyskolans förskoleklass ska utveckla undervisningen genom att arbeta med lokalsamhällets 

historia och på så sätt stimulera elevernas intresse för tid och plats, och även ge utrymme för 

att utveckla det utforskande förhållningssättet hos eleverna. Vidare ska undervisningen utveck-

las genom att arbeta med ord och begrepp kopplat till den intilliggande naturen; detta i syfte 

både att stärka elevernas förståelse för naturen och deras språkliga förmåga. 

Åkullsjöns skolas förskoleklass har som utvecklingsområde att utveckla arbetet med språklekar 

i syfte att stärka elevernas kommunikativa förmåga. 

Utvecklingsområden/aktiviteter avseende organisation 
På Jenningsskolan kommer undervisningen att bedrivas parallellt i två förmiddagsgrupper un-

der läsåret 2017/2018 istället för i en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. Föränd-

ringen genomförs i syfte att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan lärarna, öka när-

varon hos eleverna i förskoleklassen (eleverna i eftermiddagsgruppen har haft högre från-

varo) och kunna göra gruppindelningar med hänsyn till elevernas förutsättningar utan att be-

höva ta hänsyn till om eleverna ska åka skolskjuts eller inte. Tidigare har de elever som haft 

skolskjuts alltid placerats i förmiddagsgrupp. På Jenningsskolan införs dessutom ett gemensamt 
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planeringstillfälle per månad mellan lärare i förskoleklass, fritids och skola för att stärka förut-

sättningarna för samverkan. 

På Nybyskolan införs gemensam planeringstid varje vecka för att utveckla samarbetet mellan 

fritidshemmet och förskoleklassen. 

På Åkullsjöns skola ändras organiseringen av b-formen vilket innebär en återgång till att försko-

leklassen läser tillsammans med åk 1. 

Övergripande utvecklingsområden för förskoleklass 
Likvärdighet i det digitala arbetet i förskoleklassen behöver stärkas och en plan för hur detta 

ska göras upprättas. 

Strukturer för att främja kollegialt lärande för de olika lärarna i förskoleklassen och även för 

barnskötarna som arbetar i förskoleklass behöver utarbetas för att öka likvärdigheten för ele-

verna och kunskaps- erfarenhetsutbytet för lärarna.  

Under 2017/2018 behöver en bedömning göras av vilka förändringar som är nödvändiga i verk-

samheten utifrån att förskoleklassen blir obligatorisk från och med augusti 2018. 

 

SAMMANFATTNING 

I förskoleklasserna i Robertsfors kommun bedrivs ett målinriktat arbete för att stimulera ele-

vernas lärande och utveckling. Många elever når långt kunskapsmässigt redan under förskole-

klassen och har därmed en bra grund att stå på inför starten i grundskolan.  

Det kollegiala samarbetet mellan lärarna i förskoleklassen är inte utvecklat på samma vis som 

samarbetet mellan lärarna i grundskolans tidigare stadium. Någon träff per år skulle behöva 

kompletteras med ytterligare träffar för erfarenhets- och kunskapsutbyte. 

Kunskapen om digitala verktyg för undervisning i förskoleklass och tryggheten i att använda 

dessa varierar och här behövs insatser för att säkra likvärdigheten. 
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GRUNDSKOLAN ÅK 1-9 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Personal 
Robertsfors kommuns grundskola har en mycket god behörighet bland lärare, med 97 % av 

lärarna som har pedagogisk högskoleexamen. Detta är över snittet i såväl länet som riket. 

 

En jämförelse mellan skolorna i kommunen visar på en mycket god andel lärare med pedago-

gisk högskoleexamen. Den skola som sticker ut är Åkullsjöns skola, här ska dock noteras att det 

endast finns två legitimerade lärare varav en saknar behörighet i vissa ämnen. I övrigt så ligger 

samtliga skolor i paritet med snittet för länet (92 %) och väl över snittet för riket som helhet 

(82 %). 

 

Personaltätheten sett till antal elever per lärare är mycket god i Robertsfors kommun och ligger 

bra till i förhållande till genomsnittet för såväl länet som riket.  
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En jämförelse mellan skolorna i kommunen visar att Bygdeå skola ligger över snittet i länet och 

riket, men helt i paritet med snittet för Umeå kommun. 

 

Ett annat mått på personaltäthet är antal elever per pedagogisk personal (lärare, förskollärare, 

fritidspedagoger och fritidsledare) och även sett till detta ligger grundskolan i Robertsfors 

kommun bra till. 

 
*) lärare, förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare 
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Kostnader 
 

Kostnadsutveckling/per elev 2012-2016 

 

Total kostnad per elev har ökat med 17 % från år 2012 till 2016. Kostnadsökningen för lokaler 
och inventarier ligger på 10 % och skolmåltider 3 % . Kostnad per elev för undervisning har ökat 
med 21 %; det senaste året får karriärtjänster och lärarlönelyft sägas ha haft betydelse för ut-
vecklingen.  Elevhälsans kostnad per elev har ökat med 32 % vilket kan härledas till utökning av 
tjänster samt avtal med skolpsykolog. Gällande kostnad för lärverktyg/utrustning/skolbibliotek 
är kostnadsökningen 53 % vilket är direkt att hänföra till införandet av ett-till-ett-satsningen. 
Kostnaden per elev för ”övrigt” omfattar bland extraresurser och elevassistenter och ligger på 
11 %, här kan noteras att det varit en kraftig ökning det senaste året till följd av många elever 
med särskilda behov (diagnoser, NPF, emotionella/sociala svårigheter). 
 
Kostnader/elev 2016 i jämförelse med andra 

 

Kostnad per elev i Robertsfors kommun ligger mitt emellan Nordmaling och Vindelns kostna-

der/elev, högre än genomsnittet för länet, men i paritet med genomsnittskostnaden för gles-

bygdskommuner. 

Sammanfattningsvis får det sägas att förutsättningarna är goda med hög andel behöriga lärare 

och i jämförelse med andra god resurstilldelning. 
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RESULTAT ÅK 3 

Uppnådda kunskapskrav 
På Djäkneboda skola, Nybyskolan och Åkullsjöns skola bedömdes samtliga elever i åk 3 ha god-

tagbara kunskaper eller mer än godtagbara kunskaper, med undantag för en nyanländ elev som 

vistats mindre än ett år i Sverige.  

På Jenningsskolan bedömdes 79 % av eleverna ha godtagbara eller mer än godtagbara kun-

skaper i alla ämnen. Av 34 elever totalt var det sju stycken som bedömdes ha otillräckliga kun-

skaper i ett eller flera ämnen. Fem elever bedömdes ha otillräckliga kunskaper i svenska. Av 

dessa fem hade två annat modersmål än svenska. Även i matematik var det fem elever som 

bedömdes ha otillräckliga kunskaper. Dessa två ämnen var de vanligaste att ha otillräckliga 

kunskaper i. 

På Bygdeå skola bedömdes 94 % av eleverna ha godtagbara eller mer än godtagbara kunskaper 

i samtliga ämnen. En elev av arton bedömdes ha otillräckliga kunskaper i svenska och matema-

tik.  

Nationella prov matematik 
64 % klarade alla delprov i nationella provet i matematik för årskurs 3 (68 % 2016). Pojkar pre-

sterade marginellt bättre än flickorna (65 % av pojkarna klarade alla delprov). I nationell sta-

tistik redovisas inte andelen som klarat samtliga delprov utan enbart delproven var för sig. 

Delprov A är ett muntligt prov som genomförs i grupper om tre-fyra elever och som testar för-

mågan att kommunicera och resonera om matematik, men även problemlösningsförmåga och 

förmåga att använda begrepp. Resultatet har sjunkit jämfört med föregående år, men ligger 

bättre till än resultaten åren dessförinnan. En tänkbar orsak är att matematiklyftet som genom-

fördes året innan innebar att eleverna i stor utsträckning fick träna på att lösa problem till-

sammans i grupp, och detta kan tänkas ha fått mindre utrymme detta läsår. 
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Delprov B är ett skriftligt prov som testar rumsuppfattning och genometeriska begrepp. Resul-

tatet i Robertsfors har under samtliga år legat nära rikets resultat gällande delprov B. Förståel-

sen för räknesätten och förmågan att lösa problem testas i delprov C. Detta tycks vara ett om-

råde för utveckling i Robertsfors då eleverna i Robertsfors i lägre utsträckning än riket nått 

kravnivå på detta delprov samtliga läsår sedan 2012/2013. 

            

Delprov D avser att testa elevernas kunskaper om att mäta, jämföra och uppskatta tid och vo-

lym samt att lösa enkla problem. Resultatet har förbättrats sedan fjolåret. 

            

Delprov E testar elevernas kunskap avseende proportionella samband, matematiska likheter 

samt att lösa enkla problem. Här kan vi se att resultaten gått upp något från föregående läsår.  

Delprov F prövar elevernas kunskaper inom positionssystemet samt skriftliga räknemetoder. 

Sedan 2016 har delprov F fått två kravgränser eftersom att det provar två delar av det centrala 

innehållet; addition och subtraktion. Delprov F1 testar skriftliga räknemetoder inom addition.  
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Delprov F2 testar positionssystemet och skriftliga räknemetoder inom subtraktion. Här kan vi 

konstatera en stor försämring jämfört med fjolåret. 

Delprov G testar enkla tal i bråkform, huvudräkning inom division och multiplikation, likhets-

tecknets betydelse samt att lösa enkla problem. Sedan 2016 har delprovet delats upp i två de-

lar – G 1 och G 2. Första delen handlar om enkla tal i bråkform. 

Delprov G2 ger eleverna möjlighet att visa sina kunskaper inom huvudräkning inom multiplikat-

ion och division samt användandet av likhetstecknet. 

I Robertsfors kommun nådde samtliga elever på Nybyskolan (förutom en nyanländ som vistats 

mindre än ett år i Sverige – den eleven deltog inte), Åkullsjöns skola samt Djäkneboda skola 

kravnivån på samtliga delprov. Delprov F var det prov som flest elever både på Bygdeå skola 

och Jenningsskolan inte nådde kravnivån på. 

I ämnet matematik har intensivkurser getts för elever som hamnat efter i undervisningen. Av 

de som fått intensivstöd är det flera som nått godtagbar nivå ämnet, dock inte alla. Mot bak-

grund av resultaten på nationella proven i matematik omfördelades specialpedagogen i mate-

matik från placering på Nybyskolan till placering på Tundalsskolan som tar emot elever från 

Jenningsskolans årskurs tre när de börjar årskurs fyra. 
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Nationella prov svenska 
Av Robertsfors kommuns elever i åk 3 var det 69 % som klarade alla delprov i nationella provet 

i svenska. Det är en försämring jämfört med 2016 då 86 % av alla elever nådde kravnivån på 

samtliga delprov. Flickor hade bättre resultat än pojkarna, 72 % av flickorna nådde kravnivån på 

alla delprov. Om elever med annat modersmål exkluderas var det 71 % som klarade alla del-

prov. 

 

Delprov A prövar elevers vardagliga sätt att uttrycka sig, antingen i form av ett individuellt sam-

tal eller i ett gruppsamtal, i en lärarledd undervisningssituation. 

Delprov B-E prövar elevernas förmåga att läsa och förstå olika typer av texter. På delprov B och 

D var det fyra elever som inte nådde kravnivån och två som inte deltog. På delprov C var det 

fem elever som inte nådde kravnivån och på delprov E en elev. Totalt var det två elever som ej 

deltog på alla delprov. En av dessa är nyanländ och har varit mindre än ett år i Sverige. 
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Delprov F-G prövar elevernas skriftliga förmåga. Tolv elever nådde inte upp till kravnivån på 

delprov G. På delprov F och H var det nio elever som inte nådde kravnivån. Två elever deltog 

inte i något av delproven. Sammantaget visar resultatet på fortsatt behov av att utveckla 

undervisningen kring elevernas skriftliga förmåga. 

 

Jämfört med föregående år har resultatet på nationella proven i svenska försämrats. Någon 

direkt förklaring till detta finns inte, men av de elever som inte klarat provet finns flera som 

befinner sig i sociala och/eller emotionella svårigheter och en del med diagnoser inom NPF. 

Detta pekar på ett behov av att stärka skolans förmåga att kompensera för de svårigheter 

dessa bakgrundsfaktorer innebär i skolsammanhang. 

 

Könsskillnader i åk 3 
På nationella provet i svenska presterar flickorna som grupp bättre än pojkarna.  72 % av flick-

orna har nått kravnivån på nationella provet och 65 % av pojkarna. På nationella provet i ma-

tematik presterade pojkarna något bättre än flickorna då 66 % av pojkarna nådde kravnivå på 

samtliga delprov och 64 % av flickorna. 

Vad det gäller otillräckliga kunskaper var det 14 % av pojkarna som bedömdes ha otillräckliga 

kunskaper i ett eller flera ämnen och 7 % av flickorna. 58 % av flickorna och 44 % av pojkarna 

har bedömts ha mer än godtagbara kunskaper i ett eller flera ämnen i åk 3. 
 

Uppföljning utvecklingsområden 
Inför läsåret 2016/2017 hade följande utvecklingsområden identifierats för årskurserna 1-3: 

 Genus 
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Vad det gäller genus så inleddes läsåret 2016/2017 med en föreläsning av Umeå kommuns 

jämställdhetsstrateg. Rektorerna hade bemötande pojkar/flickor i fokus för sina verksamhets-

besök. Skolenheternas bedömning är att graden av struktur i undervisningen är en framgångs-

faktor för pojkars lärande och detta är något som skolenheterna fortsätter att utveckla genom 

kollegialt lärande under läsåret 2016/2017. 

Den skriftliga förmågan är fortfarande ett område med behov av insatser. Elevernas resultat på 

detta område på nationella provet i svenska har försämrats jämfört med året dessförinnan. 

Tanken var att de träffar som två förstelärare hållit i för lärare på f-3 skulle lägga fokus på hur 

undervisningen kan utvecklas för att förbättra elevernas skriftliga förmåga och detta har i viss 

mån genomförts. 

Intensivträning har för flera elever i åk 3 inneburit att de nått godtagbar kunskapsnivå i både 

matematik och svenska, och för vissa elever även att de efter genomförda nationella prov kun-

nat få riktat stöd mot de områden som provet visat brister inom och på så sätt kunna reparera 

de kunskapsluckor som funnits. 

Logopedens insats upplevs av de olika lärarlagen som effektiv och värdefull och har inneburit 

att elever med språksvårigheter fått tillgång till anpassad undervisning väldigt tidigt. 

Den förstärkta elevhälsan har inneburit möjlighet till handledning av skolpsykolog. Handled-

ningen har varit uppskattad och har hjälpt oss att analysera de svårigheter som vissa elever 

uppvisar i skolsituationen ur olika aspekter. Skolspykologen delas av samtliga f-3/f-6 enheter 

och finns i kommunen en dag varannan vecka. Detta innebär att en skola har besök max en 

gång per månad och ibland är detta på förmiddagar. För en del skolenheter har det inneburit 

att det varit svårt att använda skolpsykologens kompetens på ett effektivt sätt och som en in-

tegrerad del av skolans arbetslag. 

 

Utvecklingsområden/aktiviteter 2017/2018 
Genus och skriftlig förmåga kvarstår som utvecklingsområden utifrån elevernas resultat som 

tydligt visar på behovet av insatser inom dessa områden.  

Mot bakgrund av att hälsa och lärande ömsesidigt påverkar varandra är arbetet med att ut-

veckla elevernas trivsel och mående centralt för att bättra på kunskapsresultaten. Flera elever 

som inte når målen befinner sig i sociala/och eller emotionella svårigheter, och många av dem 

som skolans insatser i dagsläget inte räcker för har eller väntar på utredning för neuropsykia-

triska funktionshinder. För att bättre kunna möta dessa elevers behov läser alla lärare under 

läsåret 2016/2017 Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) studiepaket om neuropsykia-

triska funktionshinder. Lärarna har delats in i grupper med deltagare från olika skolor och grup-

pernas arbete leds av förstelärare. Förstelärarna får i sin tur grupphandledning av rådgivare 

från Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

En viktig resurs för att arbeta just med sambandet mellan hälsa och lärande och stärka de fak-

torer som gör att elever lyckas i skolan är elevhälsoteamen. På samtliga skolenheter finns elev-
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hälsoteam. I syfte att stärka elevhälsans tvärprofessionella samarbete och samspelet mellan 

elevhälsan och lärare och elevassistenter för att hitta arbetssätt som gör att fler elever når 

målen deltar en gemensam elevhälsoteamsgrupp sammansatt från kommunens skolor i SPSM:s 

webbutbildning Att höja skolans elevhälsokompetens. Förväntad effekt på kort sikt är ett effek-

tivare elevhälsoarbete med större fokus på främjande och förebyggande arbete och på lång sikt 

en högre andel elever som når målen. 

Skolornas egna utvärderingar har visat att rastsituationer för många elever i de lägre årskurser-

na innebär en osäkerhet och otrygghet. Därför har alla skolor med årskurserna f-6 under 

2016/2017 olika upplägg för att erbjuda eleverna aktiviteter under rasten som leds av en vuxen. 

 

RESULTAT ÅK 6 

MERITVÄRDE 
Det genomsnittliga meritvärdet för kommunens årskurs sex som helhet har under de senaste 

tre åren legat stabilt strax över 200 poäng. De enskilda skolornas meritvärde har varierat mer 

under perioden, men vi kan konstatera att Bygdeå skola sedan 2013 konsekvent legat över det 

genomsnittliga meritvärdet i Robertsfors kommun.  

Bygdeå skolas upptagningsområde är det klart socioekonomiskt starkaste och det verkar få 

genomslag i resultaten. Nybyskolans resultat har under perioden varit stigande och är den 

skola där meritvärdet höjts mest mellan 2013 och 2017, trots att andelen nyanlända ökat på 

skolan under denna period. Tundalsskolan är den största skolan med årskurs 4-6 och där kon-

stateras att meritvärdet varierat. 

 

Meritvärdet för flickorna i årskurs sex har ända sedan 2013 legat över 200 poäng. Från 2013 

och framåt har skillnaderna mellan flickors och pojkars meritvärde ökat, för att minska något 
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det senaste året. En tänkbar orsak till att skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor 

minskat senaste året är att 1:1 satsningen genomfördes lå 2016/2017 i årskurserna 4-6 vilket 

möjliggjorde större inslag av digitala verktyg och ”gamification”1 i undervisningen, något som 

kanske särskilt tilltalar pojkar som forskning visat sig ägna sig mer åt spelande på fritiden än 

vad flickor gör. 

  

När vi sedan undersöker skillnaderna i meritvärde för pojkar och flickor på de olika skolorna 

kan vi se att gapet mellan pojkar och flickor under perioden ökat på Bygdeå skola totalt sett 

under perioden. Pojkar och flickor har mindre än 10 poängs skillnad de första två åren till att nu 

ha en skillnad på 49 poäng. På Tundalsskolan minskade gapet mellan pojkar och flickor under 

mitten av perioden men har nu ökat och ligger på ungefär samma nivå som 2013 (drygt 30 po-

äng). På Nybyskolan har pojkarnas genomsnittliga meritvärde sedan 2014 ökat med 49 poäng. 

Även flickornas meritvärde har ökat under perioden men sjönk det senaste läsåret. 

Vad det gäller könsskillnaderna i genomsnittligt meritvärde mellan de olika skolenheterna är 

det viktigt att komma ihåg att antalet flickor respektive pojkar som siffrorna grundar sig på är 

litet – det kan delvis förklara de svängningar i meritvärde som vi kan konstatera. En intressant 

iakttagelse är dock att Nybyskolan är den skola som hunnit längst i arbetet med att använda 

digitala verktyg i åk 4-6, och detta kan vara en bidragande orsak till att pojkarnas resultat ökat 

på just denna skola. 

                                                           

1 Gamification är ett begrepp som beskriver undervisning som använder sig av karakteristika drag i dataspel, exempelvis poängsamlande och 

uppdrag som utförs i alternativa världar. 
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ANDEL A-E 
Sedan 2013 har andelen elever med A-E i samtliga ämnen i Robertsfors kommun ökat något, 

detta trots att andelen nyanlända i årskurs 6 ökat under samma period. Vårterminen 2017 

sjönk andelen elever återigen och låg under genomsnittet för riket. 

 

På samtliga skolenheter har andelen elever med A-E minskat 2017 i förhållande till 2015 och 

2016. Den förklaring som skolenheterna oftast lyfter fram är att andelen elever med neuropsy-

kiatriska funktionshinder eller som befinner sig i sociala/emotionella svårigheter varit högre 

jämfört med föregående år. Skolan har inte lyckats tillgodose behoven hos alla elever med neu-

ropsykiatriska funktionshinder eller som befinner sig i sociala/emotionella svårigheter.  
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Skillnaderna mellan pojkar och flickor i andelen elever med A-E i samtliga ämnen har varierat 

från år till år. 

 

Vad det gäller skillnaden mellan könen i andelen som får A-E på de olika skolenheterna ser vi 

att den största skillnaden finns på Nybyskolan. Här är det dock viktigt att komma ihåg att ett 

lågt antal elever som ingår i varje grupp gör att skillnaderna i procent blir stora. Två flickor som 

inte har A-E i alla ämnen och en pojke av totalt femton elever ger stort utslag procentuellt. 
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Svenska, engelska, matematik: betyg och nationella prov 
I ämnet svenska har samtliga elever på Bygdeå skola och Nybyskolan A-E i betyg. På Tundals-

skolan var det fyra elever som fick F i ämnet svenska. Tre av eleverna i årskurs sex på Tundals-

skolan läste svenska som andraspråk vårterminen 2017. Vid en jämförelse av andelen A-C och 

D-E i betyg respektive betyg på nationella proven framgår att elever vid Bygdeå skola i högre 

utsträckning fick betygen än A-C än vad de fick de betygen på nationella provet. På Nybyskolan 

hade högre andel av eleverna fått betygen D-E än på nationella provet.  

            

 I engelska var det en elev på Nybyskolan, en elev på Bygdeå skola och fem elever på Tundals-

skolan (varav en nyanländ) som fick F i betyg. Andelen elever i betygsområdet A-C jämfört med 

nationella provet är likartat mellan skolorna, även om Nybyskolans elever har lägre andel som 

fått betyget A-C och D-E jämfört med nationella provet. 

            

I ämnet matematik har samtliga elever på Nybyskolan A-E i betyg. Det ämne som lägst andel 

elever har A-E är dock matematik. På Bygdeå skola var den en elev som fick F i matematik och 

på Tundalsskolan tio elever (varav en nyanländ). I matematik är det stor skillnad mellan sko-

lorna i hur betygen i matematik förhåller sig till betyget på nationella provet. 67 % av elever i 

Bygdeå fick A-C i betyg medan 23 % av eleverna fick A-C i sammanvägt provbetyg på nationella 

provet. På Tundalsskolan var det 24 % av eleverna som fick A-C i betyg och 27 % av eleverna 

som fick A-C i provbetyg. 
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Förhållandet mellan betyg och resultat på nationella proven på kommunens skolenheter jäm-

fört med riket i ämnena engelska, matematik och svenska redovisas nedan. I engelska ser vi att 

Tundalsskolans betyg-sättning i förhållande till nationella provet följer mönstret från riket, me-

dan Nybyskolans avviker både från de andra skolenheterna och från riket på så sätt att en 

högre andel elever fått lägre betyg än resultat på nationella provet. 
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I matematik och svenska framgår högre andel av eleverna på Bygdeå skola fått högre betyg än 

resultatet på nationella proven både i jämförelse med riket och i jämförelse med Tundalsskolan 

och Nybyskolan. På Tundalsskolan är det en betydligt lägre andel som fått högre betyg i mate-

matik jämfört med resultat på nationella provet än vad det är i riket liksom på Nybyskolan och 

Bygdeå skola. 

 

SAMMANFATTNING, ANALYS OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN 
Resultat har försämrats jämfört med föregående år och året dessförinnan. Förklaringen är 

framför allt att skolan inte lyckats möta behoven hos elever i sociala och/eller emotionella svå-

righeter, varav en del med neuropsykiatriska funktionshinder. Ett tydligt mönster är att de år 

en högre andel av eleverna har med neuropsykiatriska funktionshinder och/eller befinner sig i 

utsatta sociala situationer, så blir kunskapsresultaten sämre. Därför måste skolans förmåga att 

möta behoven i denna elevgrupp stärkas. I samarbete med Skolverket och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten genomförs därför en utbildningssatsning inom området neuropsykiatriska 

funktionshinder under lå 2017/2018 för samtliga lärare. 

I arbetet med att skapa lärmiljöer som är tillgängliga för alla elever och en skola där alla elever 

oavsett förutsättningar får möjlighet att lyckas är elevhälsoarbetet centralt. Det har inom 

kommunens enheter funnits en upplevelse av bristande samverkan mellan olika elevhälsopro-

fessioner och lärare/elevassistenter, och detta kan ha bidragit till att stödinsatser inte alltid 

gett önskad effekt. Under lå 2016/2017 har ett arbete med att se över elevhälsans organisation 

och arbetssätt påbörjats som resulterat i en rad konkreta förändringar. Under 2017/2018 forts-

ätter vi att utveckla elevhälsans arbete i samarbete med Skolverket genom att grundskolornas 

elevhälsoteam går en webbutbildning via Specialpedagogiska skolmyndigheten.  

På enheter där digitala verktyg används för att göra undervisningen tydligare, mer varierad och 

intresseväckande kan vi notera förbättrade resultat för gruppen pojkar. Någon säker slutsats 

om detta går inte att dra utifrån den information vi har i dagsläget, men genom att stärka alla 

skolenheters förmåga att tillvarata 1:1-satsningen hoppas vi kunna se resultatförbättringar. 
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Under läsåret 2016/2017 kommer IT-pedagogens insatser att koncentrera sig till de sko-

lor/arbetslag där störst behov av stöttning inom digitalisering finns. 

Vi kan också se att ett positivt socialt klimat i grupperna påverkar elevernas studieresultat. De 

elevgrupper som bedömts fungera bra tillsammans har också haft högre resultat och att de 

grupper som haft lägre resultat oftare haft problem med kränkningar och studiero. I skolans 

arbete med att skapa ett klimat som präglas av hänsyn och öppenhet i alla grupper, är också 

samverkan mellan elevhälsans professioner och lärare centralt. Ett utvecklingsområde som 

skolorna arbetar med under detta läsår är rastaktiviteter som stärker relationerna i grupperna. 

Detta är ett annat synsätt än tidigare, då arbetet kring rasterna haft fokus på tillsyn av eleverna 

i syfte att stoppa/hindra olämpliga beteenden.  

En jämförelse mellan betyg på nationella prov och ämnesbetyg i svenska, engelska och mate-

matik visar tecken på bristande likvärdighet i betygssättningen i årskurs 6 mellan skolenheterna. 

Slutsatser är svåra att dra när elevunderlaget är så pass litet, men ett mönster framträder dock 

som visar på behov av att fortsätta arbetet med samarbete kring bedömning och betygssätt-

ning över skolgränserna. 

Utvecklingsområden/aktiviteter 

 Samtliga lärare genomgår Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket om NPF. 

 Elevhälsans främjande och förebyggande arbete utvecklas genom deltagande i Special-

pedagogiska skolmyndighetens utbildning för elevhälsoteam Att höja skolans elevhäl-

sokompetens. 

 Stödinsatser för att stärka alla enheters förmåga att använda digitala verktyg för höjd 

undervisningskvalitét. 

 Relationsarbetet i skolan är ett utvecklingsområde och där läggs särskilt fokus på rast-

situationen 
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RESULTAT ÅK 9 
Elevgruppen i åk 9 har legat på 60-63 elever de senaste tre läsåren. Andelen flickor var 45 % 

läsåret 2014/15 och var i det närmaste hälften 2015/16 för att läsåret 2016/17 minska till inte 

fullt 35 %. Andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning har legat på ca 50 % läså-

ren 2014/15 och 2015/16 för att läsåret 2016/17 vara 46,6 %. 

 

MERITVÄRDE 
Skillnaden i genomsnittligt meritvärdet i åk 9 mellan pojkar och flickor har minskat från tidigare 

år tillföljd av att det ökat för pojkar medan det minskat för flickor.  

 
Källa: www.skolverket.se 

En jämförelse av det genomsnittliga meritvärdet för elever utifrån föräldrars utbildningsbak-

grund kan vi se att meritvärdet för elever från förgymnasial/gymnasial utbildningsbakgrund 

minskat sedan förregående läsår. Detta efter en kraftig uppgång från läsåret 14/15 till läsåret 

15/16. 

 
Källa: www.skolverket.se 
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MERITVÄRDE/LÄSÅR 14/15 15/16 16/17 

Samtliga elever  211,1 219,4 214,1 

Samtliga elever exkl okänd bakgrund 217,9 222,9 215,8 

Flickor, alla 244,8 233,9 217,5 

Pojkar, alla 181,9 203,8 212,2 

Pojkar, exkl okänd bakgrund 
 

210,6 214,8 

Elever för-/gymnasial utbildningsbakgrund 176,6 216,3 198,2 

Elever eftergymnasial utbildningsbakgrund 256,9 243,5 234,6 

 

I tabellen ovan kan vi se att meritvärdet för samtliga elever minskat oavsett om tar hänsyn till 

okänd bakgrund/nyinvandrade från föregående läsår. Vad som måste noteras är att meritvär-

det för elever till föräldrar med eftergymnasial utbildningsbakgrund så har minskat med drygt 

22 poäng sedan läsåret 14/15. Under samma treårsperiod har flickors meritvärde minskat med 

drygt 27 poäng, medan pojkars meritvärde ökat med drygt 30 poäng.  

 

NATIONELLA PROV  

Svenska 

 
Källa: www.skolverket.se 

I statistiken för 2016/2017 har färre elever än fem fått F i gruppen pojkar/flickor och därför 

redovisas det som 100 % i officiell statistik. Andelen med A-E på nationella provet har sjunkit 

jämfört med tidigare år. Tittar vi på resultaten för samma årskurs när de gjorde nationella pro-

ven i svenska för årskurs 16 (vt 2014) så var det färre än fem elever som inte fick A-E i provbe-

tyg och därför redovisas i officiell statistik att 100 % av eleverna fått A-E i sammanvägt provbe-

tyg. 
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Nationella proven i svenska ligger tidigt på terminen vilket har gett möjlighet för skolan att ge 
stöd för att eleverna ska nå tillräckliga kunskaper inom de områden som de inte klarat på nat-
ionella provet. Efter en genomgång av proven konstaterades att de största bristerna fanns 
inom läsförståelse och läsprocesser och därför lades extra fokus på detta. När samma årskurs 
skrev nationella prov i årskurs 6 var det den skriftliga delen som flest elever fick F på. Utöver 
läsinsatserna gjordes punktinsatser för att eleverna skulle nå målen. Detta gjorde att av det 
enbart var två elever som fick F i ämnet trots att det var sex elever som inte klarat provet. 
 

 
  

Matematik 

 
Källa: www.skolverket.se 

I statistiken för 2016/2017 hade färre än fem pojkar fått F i provbetyg och därför redovisas det 

som 100 %. Detta är fallet för samtliga värden där Robertsfors har 100 % (flickor 2012/2013, 

flickor 2013/2014, flickor 2015/2015, samt samtliga 2015/2016). Andelen elever med A-E på 

nationella provet har sjunkit jämfört med föregående år och det är framför allt bland flickorna 

resultatförsämringen finns. Elva av eleverna fick F på nationella provet fem elever deltog inte 

på alla delprov. I samma årskull var det färre än fem elever som inte fick A-E på nationella pro-
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Den stöttning som eleverna fått förklarar 

varför så många av de elever som fick F på 

nationella provet gick ut med åtminstone E 

i slutbetyg, och varför så många som fick E 

på NP fick D i slutbetyg. Stöttningen som 

eleverna har fått har gjort att eleverna på 

andra uppgifter efter nationella provet nått 

högre resultat än de gjorde vid provtill-

fället. 
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vet i åk 6 som de genomförde vårterminen 2014. De delar som eleverna lyckats bra med i års-

kurs 9 är de muntliga delarna, vilket av lärarna förklaras med att det i undervisningen pratas 

mer matematik nu än innan matematiklyftet. De delar som varit svåra är resonemangdelen i 

delprov C då eleverna skulle resonera kring mönster och bråk samt metoddelen, vilket blev 

väldigt tydligt i den del av nationella provet där de inte fick använda miniräknare.  

Vissa av eleverna som fick F på provet låg bara någon poäng ifrån ett E och kunde i andra sam-

manhang visa kunskaper motsvarande betyget E. 

 

 

Engelska 

 
Källa: www.skolverket.se 

I ämnet engelska har resultaten i Robertsfors kommun både för pojkar och för flickor legat sta-

bilt mellan 90 och 100 % andel med A-E i sammanvägt provbetyg under åren. 100 % andel A-E 

betyder dock att det är färre än fem elever som inte fått E, så någon eller några elev med F i 

provbetyg har förekommit under åren. Resultaten på läs- och hörförståelse var särskilt starka 
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En till en undervisning för ett fåtal elever har 

gjort att de nått tillräckliga kunskaper för betyg 

och en viktig insats har också varit att omför-

dela lärarresurser. Ett relativt stort antal flickor 

fick F på nationella provet och i arbetet med 

att lyfta deras resultat har muntlig positiv åter-

koppling och pepp varit viktig enligt lärarna, 

och just detta med feedback och uppmuntran 

upplevs av lärarna ha haft större effekt på 

flickornas förmåga att höja sina resultat efter 

nationella proven jämfört med pojkarna. 
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läsåret 2016/2017 medan det muntliga provet som genomfördes under hösten. I samma årskull 

var andelen elever med A-E i provbetyg när nationella proven genomfördes i årskurs 6 100 %. 

I engelska upplever lärarna att det nationella provet bidrar till att höja elevernas kunskapsre-
sultat eftersom att det ger en samlad bild av de flesta betygskriterierna. Många elever är dess-
utom extra skärpta och motiverade att visa sina kunskaper vid nationella prov. 
 
  
 

 
 
 

Samhällsorienterande ämnen 
Nationella prov i samhällsorienterande ämnen skrivs i olika ämnen olika år. I Robertsfors skrevs 

provet 2016/2017 och 2013/2014 i religionskunskap, 2015/2016 i geografi, 2014/2015 i historia 

och 2012/2013 i samhällskunskap. Eftersom att officiell statistik saknas för Västerbotten saknas 

görs jämförelsen med riket. 

 
Källa: www.skolverket.se 
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Jämförelsen i tabellen ”Jämförelse nation-

ella prov och betyg” tar inte hänsyn till 

bedömningen av de fyra förmågorna en-

skilt som görs vid betygsättning, eftersom 

nationella provresultaten sammanställs i 

ett enda betyg. En elev som har fått F på 

den muntliga delen i NP, kan trots detta nå 

E på hela provet. När betyg sätts måste 

man nå E på alla förmågor för att nå slutbe-

tyg E. 
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I SO-ämnena har andelen A-E bland eleverna i Robertsfors kommun varit lägre än riket sedan 
2013/2014. Skillnaden mellan Robertsfors och riket var störst 2014/2015 , minskade 2015/2016 
och öka något igen till 2016/2017 då skillnaden mot riket var 3,3 procentenheter. 
 
Den bit som brister mest på nationella proven är den rena faktabiten medan eleverna klarar 
analys, diskussion och etikdelen bättre. Detta stämmer väl överens med resultaten för riket 
som helhet.  
 

 
 
 

Naturorienterande ämnena 
Liksom i de samhällsorienterande ämnena skrivs nationella prov i olika ämnen inom de naturo-

rienterande ämnena (NO-ämnen). 2016/2017, 2014/2015 och 2012/2013 skrevs provet i kemi, 

2015/2016 i fysik och 2013/2014 i biologi. För NO-ämnena saknas samlad statistik för Väster-

botten och därför görs jämförelsen med riket. 

 
Källa: www.skolverket.se 
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De högsta provresultaten 2016/2017 
tillhörde 4 pojkar. Fler flickor låg på C 
och D medan pojkarna hade flest E.  
 

Överenstämmelsen mellan betyg och 

resultat på nationella provet var överlag 

god. Fyra elever som fick F på nationella 

provet har i andra bedömningssituation-

er visat kunskaper på E-nivå och har 

därmed fått betyget E. 
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Andelen elever med A-E har ökat markant de senaste två åren och både pojkar och flickor i 

Robertsfors presterade bättre än eleverna i riket. Resultaten från nationella proven visar att 

eleverna lyckas väl med att använda sina kunskaper i kemi för att granska information, kom-

municera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Förmågan att ge-

nomföra systematiska undersökningar i kemi har också förbättrats.  

Laborativa arbetssätt, väl utrustade undervisningslokaler och ett webbaserat läromedel som 

möjliggör individuellt stöd lyfts av lärarna fram som framgångsfaktorer. Undervisningen organi-

seras också som blockläsning med fysik så att eleverna kan koncentrera sig på ett ämne i taget. 

 
 

 

BETYG ANDEL A-E 

Jämförelse mellan pojkar och flickor 

     
Källa: www.skolverket.se Källa: www.skolverket.se 

I diagrammet ovan till vänster ser vi att det är en högre andel flickor som klarar betyg A-E i de 

praktisk-estetiska ämnena förutom i Idrott och hälsa där andelen pojkar är högre. Lägst andel 

totalt sett som klarar betyg A-E finns inom hem- och konsumentkunskap (91,5%). 
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Värt att lyfta fram är att samtliga elever 

med annat modersmål än svenska som 

läste kemi klarade minst E på nationella 

provet. Samarbetet med studiehandledare i 

dari identifieras som en framgångsfaktor 

för nyanländas goda resultat. 

Den andel som nått minst E på NP är 95 % 

jämfört med 97 % i slutbetyg. 
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Diagrammet ovan till höger redovisar andel som fått betyg A-E i de naturvetenskapliga ämnena 

inklusive matematik och teknik. Här ser vi att resultaten mellan pojkar och flickor är jämnast 

avseende teknik och biologi. En högre andel av pojkarna klarar betyg A-E i matematik, kemi, 

fysik och biologi. Störs könsmässig skillnad hittar vi i fysikämnet, där 100 % av pojkarna når 

betyg A-E jämfört med 86,4 % av flickorna. 

     
Källa: www.skolverket.se Källa: www.skolverket.se 

I samtliga samhällsorienterade ämnen når en högre andel flickor än pojkar betyg A-E, fördel-

ningen är jämnast inom samhällskunskap där det endast skiljer 0,5 procentenheter, störst skill-

nad återfinns i geografi där 100 % av flickorna når betyg A-E i jämförelse med 92,5 % av pojkar-

na.  

Diagrammet ovan till höger visar andel som når betyg A-E i språkämnena, i engelska är skillna-

den mellan pojkar (82,1 %) och flickor (100 %). I svenska är skillnaden mindre, ca 6 procenten-

heter, till flickornas fördel.  

 

Jämförelse över tid  

   
Källa: www.skolverket.se Källa: www.skolverket.se 
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Sett över de tre senaste läsåren kan vi konstatera att andelen elever som klarar betyg A-E i de 

praktisk-estetiska ämnena i stort har ökat. Högst andel A-E återfinns inom ämnena bild och 

slöjd. 

I naturämnena samt matematik och teknik ser vi en relativt linjär ökning på andelen elever som 

klarar betyg A-E i biologi, en ökning med ca 6 procentenheter till 91,8% läsåret 16/17. I såväl 

fysik och kemi som matematik ökade andelen A-E från läsåret 14/15 till läsåret 15/16 för att 

minska något igen läsåret 16/17. I teknik har andelen A-E minskat från 100 % läsåret 14/15 till 

95 % läsåret 16/17. 

    
Källa: www.skolverket.se Källa: www.skolverket.se 
 

I diagrammet ovan till vänster ser vi att andelen elever med betyg A-E varit relativt oförändrade 

i religion och samhällskunskap, medan andelen ökat i geografi och historia. I diagrammet ovan 

till höger åskådliggörs att andelen elever med A-E ökat i svenska och i språkval, medan det 

minskat i engelska. 

 

BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN 

 
Källa: www.skolverket.se 

En jämförelse mellan de fem senaste läsåren visar att läsåret 2016/17 trots en nedgång i ande-

len behöriga till de nationella gymnasieprogrammen ändå visar på en positiv trend sett från 
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läsåret 2014/15 som var en rejäl dipp i resultat. Nivå för behörighet ligger för läsåret 16/17 i 

något högre än resultaten för läsåret 14/15.  

En jämförelse mellan pojkar och flickor visar att utvecklingen för läsåret 2016/17 varit negativ 

för flickor avseende samtliga gymnasieprogram, särskilt oroande är detta när det gäller yrkes-

program, estetiska-, ekonomi/humanistiskt/samhällsvetenskapligt program där andelen behö-

riga flickor gått ned kraftigt. För pojkar ser vi att andelen behöriga ökade från mycket låga ni-

våer från läsåren 2013/14 och 2014/15 till läsåret 2015/16 för att ha minskat igen till läsåret 

2016/17.  

     
Källa: www.skolverket.se Källa: www.skolverket.se 

 

     
Källa: www.skolverket.se 

 

STÖDINSATSER 
Under året har de olika skolenheterna jobbat aktivt med elever i behov av stöd. Stöd har skett 

genom extraanpassningar, men också i forma av särkskilt stöd.  

Intensivträning i matematik och svenska för elever i klass 1-3 som påbörjades under förra läså-

ret (2015/16) har fortsatt. Vi har sett goda resultat för dem som har fått stödet. Här behöver vi 
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gram. 
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tänka till i hur vi tar till oss metoder och arbetsätt så att den ”normala” undervisningen också 

utvecklas. Att vi utvecklar oss i att genomföra extraanpassningar i klassrumet utifrån de meto-

der som utvecklas inom lågstadiesatsningen.  

Stödinsatser i form av specialpedagog och/eller logoped har kunnat erbjudas på samtliga sko-

lenheter under läsåret.  I vissa klasser har dubbelbemanning satts in för att förbättra elevernas 

förutsättningar att nå målen. 

Andra allmänna stödåtgärder är läxhjälp och lovskola. Här har det dock visat sig att ett flertal 

elever inte tagit emot erbjudande om stöd, vilket finns anledning att utreda närmare.  

 

SAMMANFATTNING, ANALYS OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN 
På Tundalsskolan 7-9 har svenska, engelska och matematik prioriterats genom olika grupp-

sammansättningar och olika stöd. Även i kemi, fysik, teknik, musik, hem- och konsumentkun-

skap och slöjd har små grupper varit prioriterade i syfte att stötta eleverna till måluppfyllselse. 

Ett bärande tema genom året har varit studiero och trygghet. 

Av de elever som fått F i betyg i något ämne så är det två nyanlända som saknar ett ämne (eng-

elska) och två elever som saknar betyg i fyra ämnen. Det är två elever som inte läst många äm-

nen. Ytterligare sex elever saknar ett betyg, och sex ytterligare elever som saknar mellan 2- nio 

betyg, varav fyra är flickor och två pojkar. Två av flickorna har inte gått hela åk 9 på Tundalssko-

lan utan kommit under läsårets gång.  

När det gäller elever som haft anpassad studiegång eller saknar betyg helt så är det en nyan-

länd som står för tolv av dessa anpassade ämnen eller saknade betyg, och 3 pojkar med anpas-

sad studiegång eller saknat betyg i mellan 3 till 16 ämnen och en flicka i 8 ämnen. De är except-

ionellt många av årets åk 9 som haft speciallösningar och anpassningar på grund av funktions-

nedsättning, psykisk ohälsa. Situationen för kärnämnena i årskurs 9 var vårterminen 2017: 

• Svenska/SVA: tre elever varav en nyanländ saknar betyg 

• Engelska: sju elever saknar betyg, varav fem nyanlända 

• Matematik: sju elever saknar betyg. 

 

Under läsåret har kunnat konstateras att studiero och trygghet inte varit fullgod i åk 9. Trots 

detta får noteras att det vid höstterminens slut var väldigt många elever som inte klarade att 

nå målen i svenska, men att det vid vårterminens slut endast var tre stycken som inte lyckats 

nå kravnivån. 

 

På högstadiet ser vi att det inte är helt ovanligt att elever avböjer erbjudet stöd, t ex delta-

gande på lovskola, enskilt stöd av specialpedagog/resurslärare, läxhjälp etc. Här krävs främ-

jande insatser för att förmå alla att ta emot det stöd och den hjälp som finns. 
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Förbättrings och utvecklingsområden  
• Under kommande läsår fortsätter samverkan med Skolverket med fokus på NPF och bemö-

tande. 

• Samarbetet med Familjecentralen behöver förbättras och komma igång ordentligt. Vi behö-

ver fortsätta att samarbeta i ungdomsgruppen kring elever med psykisk ohälsa och social 

problematik. 

• Öka närvaron eftersom vi ser att de elever som har god närvaro når målen.  

• Utveckla elevernas målmedvetenhet, så kallat ”grit”.  

• Fortsatt utveckla formativ bedömning som stimulerar lärandet.  

• Relationer  

• Tydligar struktur på lektioner  

• Få elever att lämna in i tid  

• Fortsätta arbetet med samsyn kring betygsättning åk 6 till högstadiet  

• Mer skrivande och muntligt berättandet. 

 

 

SAMVERKAN FÖR BÄSTA SKOLA 

BAKGRUND 
Regeringen gav under 2015 ett uppdrag till Skolverket som handlade om att Skolverket aktivt 

skulle stödja skolhuvudmän med stora utmaningar. Uppdraget gavs namnet Samverkan för 

bästa skola och tanken bakom var att skolor och huvudman genom samarbete med Skolverket 

och lärosäten skulle få stöd att utveckla skolornas arbete i syfte att fler elever ska nå målen. 

Skolinspektionens arbete med att granska och kontroller skolhuvudmän och skolor skulle kom-

pletteras med aktivt stöd.  

Under 2016 tog Skolverket kontakt med Robertsfors kommun för att erbjuda ett samarbete 

inom ramen för Samverkan för bästa skola utifrån att Robertsfors kommun och Tundalsskolan 

haft vikande resultat under en tioårsperiod. I Robertfors kommun var det Tundalsskolan åk 4-6 

och 7-9 som var utvalda av Skolverket. Robertsfors kommun valde att tacka ja till första delen 

av Samverkan för bästa skola som innebär att en nulägesanalys görs i syfte att hitta bakomlig-

gande orsaker till låga resultat. I nulägesanalysen var det viktigt att alla nivåer inom skolorgani-

sationen engagerades. En grupp bildades med barn- och utbildningsutskottets ordförande och 

vice ordförande, barn- och utbildningschef, rektorerna för grundskolan och förstelärarna på 

Tundalsskolan. All personal på Tundalsskolan fick svara på en enkät med frågor om orsaken till 

de senaste årens låga resultat. Processtödjare från Skolverket besökte Tundalsskolan och sam-

talade med elever och lärare. Orsaker till de låga resultaten diskuterades på arbetsplatsträffar 

och i arbetslagen. Skolinspektionsens granskning, elevernas resultat och elevernas svar på triv-

selenkäten vägdes också in i nulägesanalusen. I juni resulterade nulägesanalysen i en åtgärds-

plan där insatser för höjda resultat identifierades och Robertsfors kommun beslöt sig för att 

sluta en andra överenskommelse med Skolverket som innebar ett samarbete under tre års tid. 
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För Skolverkets del var det Tundalsskolan som var utsedd till att erbjudas stöd inom Samverkan 

för bästa skola, men för att säkra likvärdighet och en röd tråd i samtliga av kommunens skolen-

heter valde Robertsfors kommun att även göra de andra skolorna delaktiga i arbetet med Sam-

verkan för bästa skola. 

 

INSATSER UNDER LÅ 2016/2017 
Nulägesanalysen resulterade i att tre bristområden identifierades: 

1) Bristande likvärdighet gällande bedömning och betygssättning 
2) Låg andel elever med A-E i samtliga ämnen och låg andel elever med behörighet till gymna-

sieskolans nationella program. 
3) Låga kunskapsresultat för pojkar 
 

Insatser för att motverka bristande likvärdighet gällande bedömning och 

betygssättning 
Inom området bristande likvärdighet gällande bedömning och betygsättning genomfördes för 

årskurs 7-9 en webbutbildning med träffar för kollegiala diskussioner om bedömning och be-

tygssättning och för årskurserna 4-6 en utbildning inom bedömning och betygssättning i varje 

arbetslag. Förstelärarna var samtalsledare i de olika grupperna. En av förstelärarna hade ned-

sättning i tjänst för att arbeta med utbildningen och en extern processtödjare från Umeå Uni-

versitet gav stöd i genomförandet av utbildningen. 

I juni genomförde alla lärare som deltagit i bedömningsutbildningen en enkät. Lärarna fick ta 

ställning till ett antal påståenden där 1 var instämmer inte alls och 5 var instämmer helt och 

hållet. 64 % av lärarna tyckte att samarbetet mellan lärare ökat. I de samtal som fördes i ar-

betslag och på arbetsplatsträffar framkom att samarbetet mellan huvudmannens skolor mins-

kat utifrån att tiden gått till betyg- och bedömningsutbildning som genomfördes på den egna 

enheten och att detta är bakgrunden till att det var en mer än en tredjedel som inte instämde i 

att samarbetet ökat. 

 

Även på denna fråga kan vi konstatera att inte alla lärare upplever att samarbete kring det for-

mativa arbetet ökar utan att de flesta inte tycker att skillnaden är så stor. Detta kan förklaras av 

att lärarna i åk 7-9 inte hunnit med den sista modulen, som har just fokus på att planera be-
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dömningsarbetet i samråd med kollegor, i sin utbildning när utvärderingen gjordes. 68 % av 

lärarna svarade att deras egen förmåga inom bedömningsarbetet har utvecklats. 

 

Processtödjaren hade regelbundna träffar med huvudman och rektorer för att utvärdera insat-

sen och anpassade upplägget efter det. I juni genomfördes ett utvärderingsmöte med både 

handledare och skolledning och barn- och utbildningschef. I utvärdering med handledare fram-

kom att de tyckte att deras förmåga att leda lärares lärande inom området utvecklats i ganska 

stor utsträckning, men att upplägget med träffar med processtödjare på eftermiddagstid efter 

lektionernas slut varit krävande. 

Eleverna har varit delaktiga på gruppnivå genom klassråd och elevråd. På individnivå lyfts frå-

gan om bedömning och betygssättning på varje elevs utvecklingssamtal. I den årliga trivsel-

enkäten har eleverna fått ta ställning till påståendet jag får veta hur det går för mig i skolarbe-

tet och jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena. 

Bedömning och betygssättningen följs upp terminsvis via det systematiska kvalitetsarbetet där 

en sammanställning görs i december/januari och en i juni/augusti. Under v. 44 görs en kvalita-

tivt inriktad uppföljning av bedömningsprocesserna som en del av mitterminsuppföljningen 

som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Två betygssättningar har skett sedan utbildningen inleddes, vilket gör eventuella slutsatser 

avseende betygssättning svåra att dra. I samtal med lärarna framgår dock att ett mer medvetet 

förhållningssätt kring bedömningsunderlag har utvecklats. 

Jämfört med hur betygsättningen förhåller sig till resultat på nationella prov finns fortfarande 

en tydlig avvikelse kvar i ämnet engelska för åk 9 där 58,2 % av eleverna fick ett lägra betyg i 

ämnet jämfört med resultat på nationella provet. I riket var motsvarande siffra 15,2 % lå 

2015/2016 (nationell statistik för 2016/2017 finns inte ännu publicerad). I ämnena matematik 

och svenska för åk 9 var det högre andel som fick lägre respektive högre betyg jämför med riket, 

och lägre andel som fick samma betyg som provresultatet. 
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Andel elever med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med betyg på nationella provet 

 
 

För årskurs 6 på Tundalsskolan finns fortfarande avvikelse jämfört med riket gällande elever 

som får högre, lika eller lägre betyg i ämnet jämfört med betyget på nationella proven. Avvikel-

sen har dock minskat jämfört med tidigare år. Mellan kommunens skolenheter finns en avvi-

kelse där Bygdeå skola har en högre andel elever som får högre betyg i förhållande till provre-

sultat och en lägre andel som fått lägre betyg i förhållande till provresultat. Samstämmigheten 

tycks inte ha ökat mellan skolenheterna utifrån förhållandet mellan ämnesbetyg och betyg på 

nationella proven.  

Andel elever (%) med lägre, lika eller högre betyg jämfört med betyg på nationella prov  

 BYGDEÅ NYBY TUNDAL RIKET vt -16 

 Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre 

ENG 11,1% 83,3% 5,6% 40% 60% 0 28% 725 0 20,5% 73,5% 6% 

MA 0 23,5% 76,5% 0 80% 20% 0 96,6% 3,4% 7,4% 72% 19,9% 

SVE 11,1% 50% 38,9% 23,1% 53,8% 23,1% 13,65 63,6% 22,8% 9,7% 67,5% 22,8% 

 

Vad det gäller betygen i de praktiskt-estetiska ämnena har avvikelsen gentemot riket minskat i 

alla ämnen utan hem- och konsumentkunskap. 
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Andelen elever med betygen A-E på skolenheterna med åk 6 skiljer sig: Tundalsskolan har fort-

farande lägre andel med A-E i samtliga ämnen och ett lägre genomsnittligt betygspoäng. 

Vad det gäller elevernas uppfattning kan vi utifrån trivselenkäten inte dra några slutsatser om 

effekterna av bedömningsutbildningen. 93 % av eleverna i åk 4-6  tycker att de får veta hur det 

går för dem i skolarbetet jämfört med 95 % 2016. Påståendet Jag vet vad jag ska kunna för att 

nå kunskapskraven i de olika ämnena har för tredje året i rad 85 % av eleverna tyckt stämmer 

ganska bra eller stämmer helt och hållet. I åk 7-9 är det 81 % som tyckt att det stämmer bra 

eller ganska bra att de får veta hur det går för dem i skolan och 79 % som tyckt att de vet vad 

de ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena. Motsvarande andel 2016 var 86 % 

och 82 % och här kan vi alltså konstatera en försämring med föregående år. 

Mot bakgrund av att vi inte tydligt kan se effekter har huvudmannen och skolenheterna valt att 

hålla kvar vid förbättringsarbetet gällande betyg och bedömning. Den 22 september träffades 

alla lärare i åk 4-6 för kollegiala samtal om bedömningsfrågor som knöt an till den utbildning 

som bedrivits under läsåret 2016/2017. I mitterminsuppföljningen i slutet av oktober som är en 

del av det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet utvärderas bedömningsarbetet gemensamt i 

arbetslagen. 

Insatser för att öka andelen elever med A-E i samtliga ämnen och ande-

len behöriga till gymnasieskolans nationella program 
I åtgärdsplanen gällande låg andel elever med A-e i samtliga ämnen och låg andel behöriga till 

gymnasieskolans nationella program planerades för tre insatser under läsåret 2016/2017: 

1) Fokus på inledning och avslutning av lektioner på rektorers besök 2016/2017. Förväntad 
effekt var ökad struktur i undervisningen. 

2) Utbildning bedömning och betygssättning 2016/2017(se ovan) innehåller formativ bedöm-
ning, och ökade inslag av formativa arbetssätt i undervisningen förväntas leda till bättre 
studieresultat. 

3) Elevhälsans organisation, ansvarsfördelning och arbetssätt 2016/2017 
4) Work shop skolans styrkedja 2016/2017 
 

Elevhälsans organisation och arbetssätt 

För att ge stöd till Robertsfors kommun i arbetet med att utveckla elevhälsans organisation, 

ansvarsfördelning och arbetssätt kopplades processtöd från Umeå Universitet in. Detta samar-

bete avbröts i januari på grund av en gemensam bedömning från Skolverket och Robertsfors 

kommun att processtödet inte levde upp till förväntad kvalitet. Processtöd från Specialpedago-

giska skolmyndigheten kopplades in i stället och finns fortfarande kvar som ett stöd i arbetet 

med att utveckla kvalitén i elevhälsan i Robertsfors. 

Under hösten ordnades en konferens för elevhälsans personal med fokus på elevhälsans upp-

drag. Under våren träffade processtödjarna från SPSM elevhälsan i professionsgrupper och i 

maj ordnades en tvådagarskonferens med inriktning mot elevhälsans organisation och arbets-

sätt. Ena dagen deltog skolpsykologerna och ena dagen deltog rektor och specialpedagog från 

Bergsjöskolan som arbetat fram en konkret modell för elevhälsoarbetet som resulterat i att 
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insatserna från elevhälsan blivit mer främjande och förebyggande, och att behovet av akuta 

insatser har minskat. 

Konkreta förändringar har vidtagits i elevhälsoteamens arbete gällande samarbetet med lärar-

na, möteseffektivetet, kontinuitet och uppföljning. Andelen elever med A-E har i både åk 6 och 

åk 9 våren 2017 minskat jämfört med våren 2016 och även andelen behöriga till gymnasiets 

nationella program har minskat. Vi gör ändå bedömningen att både de insatser som gjorts och 

de insatser som nu pågår för att förbättra elevhälsans organisation och arbetssätt på längre sikt 

kommer att leda till en högre andel elever med A-E och en högre andel behöriga till gymnasie-

skolan.  

Work-shop skolans styrkedja 

Rotation och vakanser på ledningspositioner inom skolan bedömdes i nulägesanalysen ha bi-

dragit både till problemområdet gällande likvärdighet i bedömning och betygssättning och till 

problemområdet låg andel elever med A-E och låg andel behöriga till gymnasieskolans nation-

ella program. För att motverka rotation och vakanser på ledningspositioner hade ledningsorga-

nisationen redan innan Samverkan för bästa skola inleddes utökats med 40 procents tjänst. 

Ökad samsyn om skolans lednings och styrning mellan olika nivåer i styrkedjan bedömdes dock 

vara nödvändigt för att ytterligare stärka kontinuiteten i ledningsorganisationen. En gemensam 

utbildning för politiker och skolans ledning förväntades dessutom ge bättre förutsättningar för 

en ledning och styrning som tar ett tydligt ansvar för elevernas resultat. 

I mars och april genomfördes work-shops med ledamöter från kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningschef samt rektorer med fokus på ledning och styrning av skolan. Externt processtöd 

från Umeå Universitet (Olof Johansson och Anderz Andersson) ledde utbildningarna. 

Utbildningen utvärderades via en enkät. Deltagarnas uppfattning var att huvudmannens roll i 

styrkedjan tydliggjordes och att deras förståelse för skolans nationella styrning via skollag och 

andra styrdokument ökade. 

Problemområdet med låg andel behörighet till gymnasieskolan och låg andel elever med A-E i 

samtliga ämnen kvarstår, och därför fortsätter insatser i syfte att höja studieresultaten. 

 

NORMER OCH VÄRDEN 
Samtliga skolor (förskoleklass, åk 1-9 och fritidshemmen) arbetar med normer och värden på 

olika sätt i den ordinarie undervisningen och i mötet mellan elever och professionella på skolan. 

Arbetet genomsyrar den dagliga verksamheten och kan därför vara svårt att mäta effekterna av.  

I skolornas kvalitetsarbete utvärderar lärarna arbetet med normer och värden både övergri-

pande för skolan som helhet samt ämnes/årskursvis. De mål som lyfts fram av samtliga skolen-

heter med undervisning för årskurserna 1-6 är att varje elev respekterar andra människors 

egenvärde samt att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
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behandling. I övrigt har prioriterade områden varierat för 1-6-skolorna, exempelvis har vissa 

har lagt mer fokus målet om att eleverna ska visa respekt för och omsorg för miljön, medan 

andra har lagt mer tid på arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati. 

På Tundalsskolan åk 7-9 har målen att varje elev ska respektera andra människors egenvärde 

och kan leva sig in i och förstå andra människors situation prioriterats på ett övergripande plan, 

men inom ramen för ämnesundervisningen arbetar skolan för övriga mål avseende normer och 

värden, såsom att varje elev ska kunna använda kunskaper om demokrati och mänskliga rättig-

heter för att själva ta ställning i etiska frågor och att eleverna ska värna om närmiljön och mil-

jön i stort. Integration och att förstå kulturella koder har funnits med som fokusområde hela 

läsåret. 

De uppföljningar som gjorts på skolorna visar att upplevelsen är att de aktiviteter som görs har 

effekt, men att arbetet med normer och värden inte lyckas fullt ut i det avseendet att målet för 

skolan är att varje elev ska nå de mål som finns i läroplanen avseende normer och värden. 

FÖRBÄTTRINGS OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN  
En analys av de kränkningsärenden som förekommit på skolenheterna visar att elever i sociala 

och/eller emotionella svårigheter oftare är inblandade. Bland eleverna i sociala och/eller emot-

ionella svårigheter är elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer överrepresenterade. 

För att lyckas i arbetet med att skapa trygga och tillåtande lärmiljöer krävs att kunskapen om 

bemötande och anpassningar till elever med neuropsykiatriska funktionshinder stärks.  

Trygghetsteamet avskaffas formellt på 7-9 och rektor delegerar till mentor eller annan lämplig 

person. Målet med denna förändring är att få en effektivare handläggning och att fler känner 

sig involverade i trygghetsarbetet.  

På f-6: enheterna finns utrymme för förbättringar genom att göra elevhälsans professioner mer 

delaktiga i det förebyggande och främjande arbetet avseende normer och värden. 

 

ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE 
I samtliga skolenheters övergripande utvärderingar lyfts fram att eleverna har möjlighet att 

påverka undervisningen på olika sätt och mer med stigande ålder. Elever har inflytande över 

arbetsformer, examinationsformer och fördjupningsområden. Tundalsskolan 7-9 har arbetat 

särskilt med att tydliggöra för eleverna när de har inflytande, för att tydliggöra för eleverna 

som uttryckt att de upplevde låg grad av inflytande på vilket sätt de faktiskt är med och be-

stämmer i skolan. 
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ELEVRÅD 
På samtliga skolor finns klassråd och elevråd där eleverna får förutsättningar att få kunskap om 

demokratins principer och ges möjlighet att arbeta i demokratiska former. Protokollen från 

elevrådens möten publiceras på Schoolsoft och sparas även på Robertsfors kommuns server. 

Antalet möten varierar mellan skolenheterna och redovisas i tabellen nedan. Åkullsjöns skolas 

elevråd startade höstterminen 2016. 

Skolenhet Antal protokollförda möten 
läsåret  2016/17

Bygdeå skola

Djäkneboda skola

Jenningsskolan 

Tundalsskolan 4-6

Tundalsskolan 7-9

Nybyskolan

Åkullsjöns skola 

 

På de minsta enheterna med färre än 20 elever kommer rektorerna att under 2017/2018 prova 

en modell med stormöte för samråd med eleverna utifrån på förhand givna frågor. 

 

UNGDOMSRÅD 
Elevrådet för åk 7-9 ingår i Robertsfors kommuns Ungdomsråd som träffar kommunstyrelsens 

presidium vid två tillfällen per termin. Här ges möjlighet att lyfta frågor direkt den politiska 

ledningen. Exempel på frågor som lyfts i Ungdomsrådet är 

 Lokalvård idrottshallar och omklädningsrum 

 Insynskydd i duschrum 

 Läxfri skola 

 Café Forum på Tundal 7-9 

 Upprustning av skolgård 

 Yttrande på Översiktsplan 

 Sportlovsaktiviteter 

 Synpunkter/idéer för Robertsforsgalan 

 Regler/prioritering för sommarjobb 

 Synpunkter/tankar för drogfri skolavslutning 
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SKOLA OCH HEM 
Information till och från vårdnadshavare sker idag till övervägande del via Schoolsoft. Lärarna 

upplever att det är ett smidigt sätt att kommunicera information om aktiviteter i skolan, plane-

ring av undervisningen och resultat av undervisningen. 

En god dialog med och tydlig information till hemmen är viktig för att vårdnadshavarna ska 

känna sig trygga med skolan. Känner sig vårdnadshavarna trygga med skolan avspeglas detta 

också i elevernas upplevda trygghet. Föräldramöten och utvecklingssamtal har genomförts på 

samtliga enheter.  

I de fall där svårigheter i skolsituationen funnits har elevkonferenser hållits med elev, vård-

nadshavare, klasslärare, specialpedagog, ofta rektor och ibland ämneslärare, kurator och/eller 

skolsköterska. 

Ett möte med vårdnadshavare till blivande elever i förskolklass genomfördes under vårtermi-

nen 2017. Detta möte syftade dels till att ge vårdnadshavare nödvändig information inför 

grundskolan, men också till att lägga grunden till en tillitsfull relation mellan skola och hem. 

Lärare i förskoleklass, administrativ personal från Barn- och utbildningskontoret och rektor 

medverkade på detta möte. 

Extra föräldramöten har hållits i de klasser där det funnits brister i trygghet och studiero i syfte 

att föra dialog med vårdnadshavare om insatser på gruppnivå. Ett konkret resultat av ett av 

dessa föräldramöten var att den aktuella skolenheten valde att ta in Friends för att genomföra 

insatser i den aktuella klassen. 

Föräldraråd hålls på samtliga skolenheter. På de minsta skolenheterna har det varit svårt att få 

detta forum att bli ett verktyg för skolutveckling och därför kommer en av enheterna under 

2017/2018 att prova ha tre föräldramöten för alla vårdnadshavare som forum för samråd istäl-

let för föräldraråd. 

SKOLAN OCH OMVÄRLDEN 
Jämfört med föregående år har betydligt fler aktiviteter genomförs för att samverka med om-

världen. 

• författarbesök i skolan som blev väldigt lyckat och gav mycket inspiration till eleverna.  

• samarbetat med Svenska Kyrkan genom att delta i Bibeläventyret som innebär att en 

informatör från kyrkan besöker skolan och berättar om de bibliska berättelserna. 

• samer har besökt  en skola för att berätta om samisk historia och samisk kultur idag. 

• Fem skolor i samverkan har genomfört studiebesök på Umevatoriet i Umeå  

• i samråd med skolrestaurangens kockar beslutades att elever i årskurs fyra på en skola 

skulle få praktisera i köket en dag under vårterminen 

• firandet av FN-dagen i samarbete med lokalt föreningsliv 
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• samarbete har även skett med Svenska Kyrkan med julspel och påskspel i församlings-

hemmet. 

• studiebesök i församlingslokalen för Jehovas Vittnen. 

• En väldigt viktig samarbetspartner för skolan är biblioteket som bidragit med bokprat, 

högläsning med mera. 

• Ung företagsamhet och företagare för en dag 

• Samarbete med Naturskolan 

• Besök hos lokala företag  för reportage i skoltidning 

• Studiebesök på reningsverk 

• Deltagande i Skogen och jorden i staden  

 

SYV 
Åk 6 träffar SYV inför val av moderna språk, åk 8 träffar SYV under livskunskap och samtliga 

elever i åk 9 har individuella samtal innan jul inför gymnasievalet. Praoveckorna organiseras av 

skolans SYV.  Åk 9 har Framtidståget tidigt på hösten, då olika företag eller yrkesgrupper berät-

tar om sina yrken. Under året var SYV även ansvarig för läxhjälpen i åk 9 3 ggr/vecka och hade 

då många samtal med eleverna om framtiden. 
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SAMMANFATTANDE ANALYS  
 

LÅG ANDEL ELEVER MED A-E 
Tundalsskolan har under flera år brottats med låg måluppfyllelse avseende andel elever med A-

E i samtliga ämnen och andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program.  Våren 2016 

förbättrades resultatet avseende elever som når A-E i samtliga ämnen något, särskilt om hän-

syn tas till nyanländas påverkan på statistiken. Såväl niornas som sexornas resultat våren 2017 

har dock försämrats igen. I årskurs nio var det 70 % av eleverna som nådde A-E i samtliga äm-

nen och 78 % av eleverna som var behöriga till ett gymnasieprogram.  I årskurs sex var det 66 % 

av eleverna som hade A-E i samtliga ämnen och även det är en försämring jämfört med föregå-

ende år.  

En närmare genomgång av de elever som inte når A-E i samtliga ämnen i åk 6 respektive 9 visar 

att de flesta av dessa elever är i sociala och eller emotionella svårigheter. För vissa handlar det 

om en hemmiljö som präglas av brist på stöd och struktur, för andra elever handlar det om 

ångestproblematik, trotssyndrom eller neuropsykiatriska funktionshinder av typen ADD, ADHD 

eller Aspergers syndrom (numer högfungerande autism). Vissa av eleverna har både en emot-

ionell problematik och lever i socialt utsatta miljöer. 

Elever som har inlärningssvårigheter som är enbart kognitiva, exempelvis läs- och skrivsvårig-

heter och språkstörningar, når i stor utsträckning godtagbar kunskapsnivå. Elever utan vare sig 

inlärningssvårigheter eller sociala/emotionella svårigheter lyckas väl och når mycket god kun-

skapsnivå. 

Detta tyder på att skolan inte lyckas leva upp till uppdraget att kompensera för olikheter i ele-

vernas förutsättningar. 

Faktorer som bidragit till brister i skolans arbete med att stötta elever i sociala och emotionella 

svårigheter är: 

- Oklara gränser kring skolans ansvar och kring samverkan med andra aktörer. 
- Bristande samverkan mellan elevhälsans professioner och lärarna 
- Bristande kunskaper avseende arbetet med pedagogiska kartläggningar och åtgärds-

program 
- Svårigheter att få till en konstruktiv kommunikation och ett främjande bemötande av 

elever och vårdnadshavare som är i sociala och eller emotionella svårigheter. 
- Osäkerhet i och brist på verktyg för det praktiska arbetet med eleverna i undervisnings-

situationer. 
- Brister i struktur och tydlighet i undervisningssituationer 
- För låga förväntningar och ett bemötande som speglar detta 
- Brister i arbetet med att analysera elevernas resultat och dra slutsatser om undervis-

ningen utifrån detta 
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STYRNING OCH LEDNING 
En bakomliggande orsak som påverkar alla aspekter av måluppfyllelse är en fungerande ledning 

och styrning av skolan. Rotation och vakanser inom ledningsorganisationen har under den sen-

aste tioårsperioden orsakat en del svårigheter med att få till en fungerande ledning och styr-

ning inom grundskolorna i Robertsfors kommun. Sedan 2016 har ledningsorganisationen utö-

kats och bedömningen är att ledningsorganisationen för grundskolan nu är stabil. De brister 

som fortfarande finns inom styrning och ledning handlar nu om en brist på distribuerat ledar-

skap där organisationen är platt till sin karaktär och förutsättningar för rektor att delegera pe-

dagogiskt ledarskap är begränsade. Ett ökat inslag av distribuerat ledarskap är önskvärt utifrån 

att detta förväntas bidra till att utveckla en kultur som präglas av tillit och en vilja att tillsam-

mans anta de utmaningar som organisationen ständigt står inför. 

 

BEHOV AV ATT UTVECKLA ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN 
I analysen av 2017 års resultat för årskurs sex och nio lyfts brister i trygghet och studiero fram 

som bidragande faktorer. Alla elevers resultat påverkas negativt av lärandemiljöer där klimatet 

inte är tryggt och tillåtande. En del av bristerna i trygghet och studiero kan förklaras av att verk-

tygen för att förstå och bemöta elever i sociala och emotionella svårigheter och anpassa 

undervisningen efter den elevgruppens behov inte finns i tillräckligt stor utsträckning. Kompe-

tensen behöver stärkas både avseende arbetet med elever som har neuropsykiatriska funkt-

ionshinder och avseende normkritiskt och relationellt arbete i allmänhet. 

Elevhälsans professioners roll i arbetet med normer och värden behöver förstärkas. 

 

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
En genomgripande utveckling har skett avseende skolenheternas systematiska kvalitetsarbete 

som handlar om att identifiera utvecklingsområden, planera för insatser, genomföra dessa och 

följa upp dem. För att ytterligare stärka kvalitetsarbetet behöver det organiseras på ett sådant 

sätt att alla enheter gör det under kollegiala former. 

 

DIGITALISERING 
En-till-en-satsningen har under läsåret 2016/2017 lett till att samtliga elever i grundskolan har 

tillgång till en personlig Chromebook för skolarbetet. I vilken utsträckning digitaliseringen har 

lett till kvalitetshöjningar i undervisningen varierar mellan skolenheterna. Flera tecken finns på 

att där digitala verktyg används för att stimulera och utmana eleverna och för att tillhandahålla 

anpassningar utifrån individuella behov så ökar måluppfyllelsen. För att säkra likvärdigheten 

behöver stöd till lärare säkras så att samtliga elever kan erbjudas kvalitetshöjande digitala 

undervisningssituationer. 
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BEDÖMNING OCH BETYGSSÄTTNING 
Insatser riktade mot bedömning och betygssättning genomfördes under läsåret 2016/2017 då 

7-9 gick en webbutbildning via Karlstads Universitet, 4-6: en utbildning utformad med stöd av 

Umeå Universitet och f-3 hade kollegiala träffar med fokus på det obligatoriska bedömnings-

materialet. Inom detta område är det viktigt att följa utvecklingen och ge utrymme för fortsatt 

utvecklingsarbete.  

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN/AKTIVITETER 
 I syfte att stärka elevhälsans tvärprofessionella samarbete och samspelet mellan elev-

hälsan och lärare och elevassistenter i det främjande och förebyggande arbetet samt 
stärka förmågan att samarbeta med externa aktörer deltar elevhälsoteamen i Special-
pedagogiska skolmyndighetens (SPSM) webbutbildning Att höja skolans elevhälsokom-
petens under läsåret 2017/2018. Som komplement till utbildningen ges handledning ut-
ifrån lokala förutsättningar av rådgivare från SPSM. Målet med insatsen är att förbättra 
samverkan inom elevhälsan och mellan elevhälsan, lärare, elevassistenter och fritidsle-
dare samt att stärka förmågan till samarbete med externa aktörer. Förväntad effekt är 
ett effektivare elevhälsoarbete med större fokus på främjande och förebyggande ar-
bete. 
 

 För att stärka förutsättningarna att rätt stöd ges till elever i behov planeras för att hös-
ten 2018 genomföra SPSM:s studiepaket inom kartläggning och åtgärdsprogram för 
elevhälsoteamen och nyckelpersoner i detta arbete på skolenheterna. 
 

 I syfte att stärka lärarnas beredskap att arbeta med struktur i undervisningen, förvänt-
ningar, bemötande och relationer som motsvarar behoven hos elever med neuropsyki-
atriska funktionsvariationer (NPF) genomförs SPSMS:s studiepaket om NPF i kollegial 
modell med förstelärarna som samtalsledare. Målet med insatsen är att stärka lärares 
och övrig personals förmåga att ge undervisning och stöd till elever i sociala och emot-
ionella svårigheter i allmänhet och elever med NPF i synnerhet. Förväntad effekt är att 
högre andel elever ska ha A-E i samtliga ämnen och att andelen elever med behörighet 
till gymnasieskolan ska öka. Utbildningen förväntas också bidra till att arbetet med 
normer och värden utvecklas så att fler elever når målen avseende normer och värden. 
 

 I syfte nå en samsyn hos all personal i skolan genomförs seminarier som handlar om 
skolan som organisation, skolans uppdrag och olika ansvarsroller inom skolan. Insatsen 
förväntas leda till en bättre fungerande styrkedja och stärka förutsättningarna för styr-
ning och ledning. Förväntad effekt är också en ökad förståelse för behovet av systema-
tiskt kvalitetsarbete och utvecklingsinsatser. 
 

 I syfte att stärka rektorernas förmåga att i allmänhet leda skolan som organisation och i 
synnerhet leda pågående utvecklingsarbete genomförs handledning med rektorerna. 
Handledningens fokus kommer att vara arbetet med skolans kultur. Insatsen förväntas 
framför allt leda till att rektorernas förmåga att leda utvecklingsarbete som förbättrar 
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skolans måluppfyllelse stärks, men också till att rektorernas förmåga att kommunicera 
gentemot elever, vårdnadshavare och medarbetare stärks. 
 

 Förstelärarnas roll i skolorganisationen stärks genom handledning/utbildning och ge-
nom ansvaret för att leda samtalsgrupperna i NPF-utbildningen liksom ansvaret för att 
stödja kollegorna i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 

 Det systematiska kvalitetsarbetet organiseras på ett sätt så att förstelärare kan stötta 
och stödja arbetet. Målet är att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet avseende 
undervisningsprocesser. Förväntad effekt på lång sikt är högre måluppfyllelse och på 
kort sikt är förväntad effekt att relevanta utvecklingsområden och åtgärder identifie-
rats, genomförs och följs upp som ett resultat av lärarnas eget kvalitetsarbete. 
 

 IT-pedagogen fortsätter att ge stöd för att utveckla de digitala verktygens roll i under-
visningen, men utöver detta behöver former för kollegialt lärande kring IKT utvecklas. 
 

 Fortsatt fokus behövs på betygs- och bedömningsarbetet behövs. Skolövergripande 
bedömningsträffar organiseras för att säkra likvärdigheten inom kommunens enheter. 

 

 

 


