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Verksamhetsplan 2021 Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 2021 fördelat på 

verksamhetsnivå enligt bilaga 1 i Utbildningskontorets förslag den 1 

december 2020. 

2. Utbildningsnämnden fastställer ersättningsbelopp för 2021 för 

pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk 

särskola och skolbarnsomsorg enligt bilaga 2 i Utbildningskontorets 

förslag. 

3. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens 

gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov.  

4. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets förslag på 

kontrollområden för intern kontroll 2021, enligt bilaga 3.  

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort ett förslag till verksamhetsplan för 2021 med 

utgångspunkt från Kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. 

Utbildningsnämnden tilldelas 739 900 tkr för budgetåret 2021. 

Se verksamhetsplan samt övriga bilagor.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2020 

 Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2021 med bilagor 

Ärendet 

Utbildningskontoret har gjort ett förslag till verksamhetsplan för 2021 med 

utgångspunkt från Kommunfullmäktiges beslut den 11 november 2020 om 

budgetramar. Utbildningsnämnden tilldelas 739 900 tkr för budgetåret 2021.  

Förslaget till verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2021 är fördelat på 

verksamhetsnivå. Till pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, öppen 

verksamhet, grundskola och grundsärskola gäller beslutad peng som fördelas 

till enheterna månadsvis per barn/elev. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-11-19 UN 20/0521 

 
 

Fördelning på verksamhetsnivå  

Förslaget till verksamhetsplan på verksamhetsnivå innebär att den totala ramen 

enligt Kommunfullmäktiges beslut har delats upp på olika 

verksamhetsområden. Av bilagan framgår övergripande och verksamhetsvisa 

mål och uppdrag.  

Prislista förskole-/skolpeng  

Fastställda ersättningsbelopp 2021 för pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola och skolbarnsomsorg enligt 

förslag i bilaga 2. Gäller kommunala och enskilda utförare. 

Barnperspektiv 

Genom en strukturerad budgetprocess och tydlig verksamhetsplan ges bästa 

möjliga förutsättningar med hänsyn till barn och elever.  

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef  

 

Bilagor 

1. Verksamhetsplan 2021 Utbildningsnämnden 

2. Prislista barn – och eleversättningar 2021 

3. Intern kontrollplan för Utbildningsnämnden 2021 

 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 



61 Verksamhetsplan 2021 Utbildningsnämnden - UN 20/0521-1 Verksamhetsplan 2021 Utbildningsnämnden : Verksamhetsplan 2021 (Utbildningsnamnden) UTKAST 201201

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 2021 

Utbildningsnämnden 

2021 

 
  



61 Verksamhetsplan 2021 Utbildningsnämnden - UN 20/0521-1 Verksamhetsplan 2021 Utbildningsnämnden : Verksamhetsplan 2021 (Utbildningsnamnden) UTKAST 201201

 

Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2021 2(14) 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Ansvarsområde och organisation ......................................................................... 3 

2 Verksamhetsåret 2021 ......................................................................................... 4 

3 Prioriterade områden med mål och indikatorer .................................................... 5 

3.1 Övergripande mål: Lustfyllt lärande ......................................................................... 5 

3.1.1 Nämndmål: Öka elevernas kunskapsresultat ....................................................................... 5 

3.1.2 Nämndmål: Ökad trygghet, ordning och studiero ............................................................... 6 

3.1.3 Nämndmål: Ökad attraktivitet som läroplats. ..................................................................... 6 

3.2 Övergripande mål: Valfrihet och konkurrensneutralitet ........................................... 7 

3.2.1 Nämndmål: Öka andelen barn- och elevplatser i fristående verksamheter......................... 7 

4 Ekonomi .............................................................................................................. 8 

4.1 Driftbudget 2021 ....................................................................................................... 8 

4.1.1 Prestationer/Nyckeltal ......................................................................................................... 8 

4.2 Investeringsbudget 2021 ........................................................................................... 9 

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar...................................................................... 10 

4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna ........................................................... 10 

 

  



61 Verksamhetsplan 2021 Utbildningsnämnden - UN 20/0521-1 Verksamhetsplan 2021 Utbildningsnämnden : Verksamhetsplan 2021 (Utbildningsnamnden) UTKAST 201201

 

Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2021 3(14) 

 

 

1 Ansvarsområde och organisation 
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, 

barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem 

samt för kostverksamheten i kommunen. All pedagogisk omsorg bedrivs i enskild regi. 

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella 

styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, 

skolförordningar och allmänna råd. 

Vid ingången av 2021 är verksamheterna organiserade enligt följande: 

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som 

ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje 

område leds av en rektor. Verksamhetsgrupp skola omfattar 10 grundskolor som leds av 

9 rektorer. 

Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna. 

Inom organisationen finns också central elevhälsa, modersmålsundervisning och 

studiehandledning samlat under Resursenheten som leds av en enhetschef.  Kontoret 

innefattar även Kostenheten som leds av en enhetschef. 

Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens 

verksamheter är cirka 900 personer. 
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2 Verksamhetsåret 2021 
Upplands-Bros skolor och förskolor ska lyftas till toppklass. 

Alliansens absoluta prioritering ligger på att gynna barns och elevers lärande. Vi ska 

alltid ställa oss frågan vilken effekt beslut i slutänden får för barn och elever utifrån 

satta mål. Upplands-Bros skolor måste bli attraktivare som läroplats för eleverna. Vi ska 

öka elevers engagemang i arbetet med att förbättra skolans lärmiljö. Förskolor och 

skolor ska behandlas lika och med stor öppenhet, oberoende av om de är kommunala 

eller fristående 

Följande områden är prioriterade: 

1. Kunskapsresultaten 

2. Trygghet, ordning och studiero 

3. Attraktiva läroplatser 

4. Barn- och elevplatser i fristående verksamheter 

Det är mycket viktigt att hjälpa och stödja barn och elever i behov av särskilt stöd och 

barn och elever i utanförskap eller som riskerar att hamna där. Genom att tidigt hjälpa 

dessa barn sparas mycket personligt lidande och vi investerar långsiktigt i deras 

utveckling vilket leder till lägre framtida kostnader. 

Språkutvecklande arbetssätt är prioriterade utvecklingsområden i förskola och skola, 

detta för att vi ska kunna möta alla barn- och elever i kommunen. 

Det är rektorer och annan förskole- och skolpersonal som vet bäst vad som krävs för att 

förbättra just sin verksamhet. Vi vill därför fortsätta att öka skolornas och förskolornas 

självbestämmande och ge dem större möjligheter att utveckla verksamheterna utifrån 

varje skolas och förskolas förutsättningar. 

Alliansen öppnar upp för våra kommuninvånare att kunna välja det som passar just dem 

bäst, vi vill stärka möjligheterna för invånarna att forma sina liv. Vi skapar valfrihet att 

välja oberoende av om det är kommunal eller fristående aktör som driver verksamheten. 

Etablering av fristående verksamheter är ett prioriterat område, dels för att säkerställa 

vårdnadshavares valfrihet när det gäller förskola och skola, dels för att klara av det 

ökade behovet att barn och elevplatser. 
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3 Prioriterade områden med mål och indikatorer 

3.1 Övergripande mål: Lustfyllt lärande 

I Upplands-Bro fokuserar vi på barns och elevernas förmågor. 

Den förändrade befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar 

kraftig vilket leder till ökade behov i alla verksamheter som arbetar med barn och 

unga. 

Att undersöka och förstå hur barn och elever uppfattar ett lustfyllt lärande skapar 

förutsättningar för en större samsyn i hur det pedagogiska uppdraget kan 

utvecklas. 

Lärandet i Upplands-Bro strävar efter att barn och elever ska uppleva 

undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Lustfyllt lärande är att 

genom vilja och motivation erövra nya kunskaper och uppnå meningsfulla mål, 

samt tillfredsställelsen när målet är uppfyllt. 

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå 

målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla 

relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är 

förutsättningar för detta. 

Genom ett lustfyllt lärande ges möjligheter att förstå de mekanismer som styr mot 

en hållbar utveckling och därmed människans påverkan och beroende av natur, 

samhälle och ekonomi. Ett medvetet och nyfiket förhållningssätt bidrar till ett 

fortsatt gott arbete för en hållbar utveckling över generationer. 

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt viktig resurs när det gäller 

att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skriv och läsutveckling. 

3.1.1 Nämndmål: Öka elevernas kunskapsresultat 

Beskrivning 

Vägen till bättre kunskapsresultat går genom kompetent och erfaren personal. Att 

attrahera och behålla kompetent och erfaren personal är den viktigaste grunden för att 

förbättra Upplands-Bros möjligheter att öka barns och elevers kunskapsinhämtning.  

En bättre arbetsmiljö och ökade möjligheter till kompetens- och erfarenhetsutbyte 

mellan skolor och förskolor är en viktig byggsten för att attrahera den bästa personalen 

till kommunen. Ökat självbestämmande för de enskilda skolorna är en annan byggsten.  

Bättre kunskapsresultat ska säkras genom att den pedagogiska personalen ges större 

utrymme att ägna sig åt sina pedagogiska uppgifter, Alliansens satsning på att anställa 

mentorer och socialpedagogisk personal för att frigöra tid för lärarna är exempel det. 

Projekten Upplands-Bromodellen, sociala team, Skola för mig, språk- och NPF-spår ska 

förstärkas och breddas under 2021. 

Samverkan med det lokala näringslivet ska öka för att ge elever bättre möjlighet till 

praktikplatser. 

Indikatorer 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 

Andelen elever som klarar kunskapskraven i svenska i årskurs 
1. 95% 100% 100% 

Andel elever som nått kravnivån på nationella proven i åk 3 78% 80% 85% 
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Indikatorer 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 

Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 6 90% 94% 97% 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 6 230 235 240 

Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 9 90% 96% 100% 

Genomsnittligt meritvärden i årskurs 9 255 260 260 

Andel elever som är behöriga till nationellt program på 
gymnasiet 95% 97% 100% 

3.1.2 Nämndmål: Ökad trygghet, ordning och studiero 

Beskrivning 

I förskolan och skolan ska alla barn och elever känna sig trygga. Det ska vara en plats 

där alla kan vara sig själva och accepteras som de är. Våld, hot, kränkningar och 

mobbing är oacceptabelt och ska med kraft motarbetas. Studiero samt ordning och reda 

är viktiga faktorer för att öka motivation och resultat. Samarbetet mellan skola, 

socialtjänst och polis ska fortsätta att stärkas. Förskolan och skolan är viktiga för social 

integration. Vi ska finna fler sätt att arbeta förebyggande och främjande för att öka 

tryggheten samt öka lusten att lära. 

 

Det är viktigt att främja barns och elevers fysiska samt psykiska hälsa. Det krävs tidiga 

insatser för att varje barn långsiktigt ska kunna utvecklas efter sina individuella 

förmågor. Det är mycket viktigt att hjälpa och stödja barn i behov av särskilt stöd, 

särskilt begåvade barn och andra barn som är i utanförskap eller riskerar att hamna i 

utanförskap. 

 

Vi stärker möjligheter till förebyggande arbete med olika utbildningsinsatser under 

2021, exempelvis inom arbetet med att motverka kränkande behandling. Genom 

införandet av klassmentorer i den så kallade Upplands-Bromodellen ges undervisande 

lärare möjlighet att ha ökat fokus på kärnuppdraget som lärare. Projektet Skola för mig 

syftar till att stärka skolan som trygg arena för eleven genom ett ökat 

föräldraengagemang. 

Indikatorer 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 

Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är trygga i 
förskolan 100% 100% 100% 

Andel elever som känner sig trygga i skolan enligt NKI-
undersökning 92% 95% 100% 

Andel elever som har studiero i skolan enligt NKI-undersökning 92% 95% 98% 

Ogiltig frånvaro i kommunens grundskolor. 1,5% 1% 0,7% 

3.1.3 Nämndmål: Ökad attraktivitet som läroplats. 

Beskrivning 

Barn och elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Upplands-Bros skolor måste 

bli attraktivare som läroplats för eleverna. Vi ska öka elevers engagemang i arbetet med 

att förbättra skolans läromiljö. Förskolor och skolor ska behandlas lika och med stor 

öppenhet, oberoende av om de är kommunala eller fristående.  
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Vi uppmuntrar våra skolor och förskolor att profilera sig och vi ger de kommunala 

skolorna och förskolorna frihet att utveckla sin verksamhet utifrån de förutsättningar de 

har i den enskilda verksamheten. Kvaliteten ska vara så hög att allt fler söker sig till 

Upplands-Bros skolor. 

 

Fysisk aktivitet är viktig för välbefinnandet och inlärningsförmågan. Fysiska 

rastaktiviteter finns på kommunens skolor vilket vi ser positivt på. Vi välkomnar även 

ett ökat samarbete med idrottsföreningar för att öka aktivitetsnivån bland eleverna.  

 

Alliansen utökar med fler simlektioner för våra barn via simskolan. Detta är speciellt 

viktigt utifrån vår geografiska närhet till Mälaren och andra sjöar som omger Upplands-

Bro. 

Indikatorer 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 

NKI-undersökning hos elever 80% 82% 84% 

NKI-undersökning hos vårdnadshavare 85% 87% 89% 

Indikatorn gällande elever baserar sig på enkät, Våga visa, som genomförs på våren varje år. Elever i  årskurs 3,  6 och 8 har 

besvarat påståendet "Jag är nöjd med min skola". 
 

Indikatorn gällande vårdnadshavare baserar sig på enkät, Våga visa, som genomförs på våren varje år. Föräldrar i förskola, 

pedagogisk omsorg, förskoleklass, årskurs 3, årskurs 6 har besvarat påståendet "Jag är nöjd med mitt barns förskola/skola". 

3.2 Övergripande mål: Valfrihet och konkurrensneutralitet 

3.2.1 Nämndmål: Öka andelen barn- och elevplatser i fristående verksamheter 

Beskrivning 

I Upplands-Bro ska vårdnadshavare få välja plats till sina barn, det ska finnas ett brett 

utbud av både fristående och kommunala förskolor och skolor.  

Barn och elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Alla är olika – det är därför 

viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett bra urval av förskolor och skolor där 

barn och elever kan få utvecklas utifrån olika preferenser och behov. Att fritt kunna 

välja skola och förskola ska vara en självklarhet. 

 

Prognoser visar på fler barn och elever kommande år. Det ställer krav på kapacitets-

förstärkningar av förskole- och skolplatser i motsvarande omfattning. Det krävs en 

bättre resursanvändning, med bibehållen eller ökad kvalitet, som gynnar barn och 

elevers lärande. Etablering av fristående verksamheter är en viktig del för att klara 

behovet av förskole- och skolplatser. 

Indikatorer 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 

Andel barnplatser fristående förskolor i kommunen 22% 24% 25% 

Andel elevplatser i fristående skolor i kommunen 12% 14% 16% 
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4 Ekonomi 

4.1 Driftbudget 2021 

Tkr 
Kostnad
er 2021 

Avskrivn
ingar 
2021 

Internrä
nta 2021 

Intäkter 
2021 

Budget 
netto 
2021 

Budget 
netto 
2020 

Förändri
ng 

Pedagogisk 
omsorg/nattomsorg 5 744 3  325 5 422 6 378 -956 

Förskola/Öppen förskola 268 127 2 091 162 36 378 234 002 226 844 7 158 

Grundskola/Fritidshem 505 957 5 887 369 54 641 457 572 432 774 24 798 

Grundsärskola 36 711 194 6 170 36 741 33 641 3 100 

Gemensam verksamhet 7 884 4 0 1 725 6 163 8 163 -2 000 

Summa 824 423 8 179 537 93 239 739 900 707 800 32 100 

Trots fortsatt nedåtgående konjunktur, som förstärks med pågående pandemi, vilket 

ytterligare försvagar ekonomin, höjer Alliansen skolpengen för 2021. Våra barns 

framtid är och förblir ett av Alliansens prioriterade områden. 

Vi höjer barn- och elevpengen i reala termer och den förändras enligt följande: 

Pedagogisk omsorg: 2,9 % 

Fritidshem: 2,2% 

Förskola: 2,9 % 

Grundskola inkl. förskoleklass/Grundsärskola 2,2 % 

Utbildningsnämndens ram har utökats med 32 100 tkr. Ramförändringen fördelas på 

följande sätt; 

Volymökningar för fler barn/elever +16 100 tkr 

Prisökningar +16 000 tkr 

Utökade satsningar, barn i behov av särskilt stöd +4 499 tkr 

Effektivisering av skolskjutsar -1 000 tkr 

Effektivisering/oförändrad peng modersmål –500 tkr 

Effektivisering utbildningskontor/kostenhet -2 000 tkr 

Effektivisering av nattomsorgen  -1 000 tkr 

Effektiviseringsvinsterna fördelas oavkortat direkt ut till våra skolenheter samt olika 

projekt/utbildningar som syftar att stärka och lyfta barnens utveckling och skolresultat. 

  

4.1.1 Prestationer/Nyckeltal 

Verksamhet antal barn/elever 2020 2021 
Förändring 2020-

2021 

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 44 44 0 

Pedagogisk omsorg, nattomsorg 8 8 0 

Förskola 1-5 år 2 014 2 014 0 
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Verksamhet antal barn/elever 2020 2021 
Förändring 2020-

2021 

Fritidshem 6-9 år 1 166 1 222 56 

Förskoleklass 448 458 10 

Grundskola 3 731 3 871 140 

Grundsärskola 56 60 4 

Volymökningarna bygger på kommunens befolkningsprognos. Hänsyn har även tagits 

till det faktiska invånarantalet. Utgångspunkten i tabellen år 2020 är budgeterat barn-

/elevantal. Enligt prognos kommer antalet förskolebarn att bli lägre än budget för 2020. 

Den faktiska förändringen kommer att bli ca 60 fler förskolebarn 2021. 

För volymökningen har 16 100 tkr tillförts som barn- och elevpeng. 

  

4.2 Investeringsbudget 2021 

Investeringsprojekt 

Tkr År 2021 År 2022 År 2023 

Avskri
vningst
id antal 

år 

Avskrivn
ing per 

år 
Intern 
ränta 

Övrig 
drift 

KT-satsningar förskola och 
skola 2 000 0 0 3 667 50 0 

Inventarier och utrustning 
förskolor och skolor 500 500 500 10 50 7 0 

Larm och säkerhet 500 0 0 15 33 1 0 

Inventarier nya lokaler 1 000 1 000 4 000 10 100 14 0 

Modernisering av kök, 
utrustning 2 500 1 000 500 10 250 40 0 

Utrustning utomhusmiljö 0 500 500 15 0 0 0 

Summa 6 500 3 000 5 500  1 100 112 0 

Kommentarer investeringsprojekt 

Investeringsbehoven är fortfarande stora för Utbildningsnämnden. Investeringsäskandet 

är medvetet lågt för att sänka kostnader. På sikt innebär detta att kostnaderna för 

avskrivningarna minskar inom driftsbudgeten. 

IKT tas i driften från 2022, därav inga investeringsmedel för detta efter 2021. 

 Implementering av modern teknik och IKT-verktyg i våra förskolor och skolor. 

 Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar hos 

förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor. 

 Förskolor och skolor behöver investera i nya larm och andra 

trygghetsförebyggande åtgärder. 

 Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från mottagningskök till 

tillagningskök. Avser inventarier och utrustning. 
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4.3 Förändringar i taxor och ersättningar 

Inga förändringar föreslås 2021. 

4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna 

Barnomsorg på obekväm arbetstid och pedagogisk omsorg 

Under 2021 ska Utbildningskontoret se över andra alternativ för nattomsorg. Detta ska 

senast var klart i maj 2021 inför 2022 års budget. 

Budget för nattomsorgen minskas med - 1 000 tkr 

Prisökningar 44 tkr 

Inom Upplands-Bro driver fem dagbarnvårdare pedagogisk omsorg i enskild regi. 

Barnpengen för pedagogisk omsorg höjs med 2,9%. 

TKR Kostnad 2021 Intäkt 2021 Budgt 2021 Budget 2020 Förändring 

Pedagogisk omsorg      

Peng 1-2 år, 119 885 
kr/år 1 678 0 1 678 1 631 47 

Peng 3-5 år,     94 057 
kr/år 2 069 0 2 069 2 069 0 

Statsbidrag 
momsersättning 0 225 -225 -222 -3 

Nattomsorg 2 000  2 000 3 000 -1 000 

Statsbidrag Nattomsorg 0 100 -100 -100 0 

Summa ped omsorg 5 748 325 5 423 6 378 -956 

 

Förskola och öppen förskola 

I kommunen finns 17 förskolor i kommunens regi och 9 fristående förskolor. 

Tillsynsansvar över fristående förskolor ingår också i Utbildningsnämndens 

ansvarsområde. Ca 15 % av Upplands-Brobarnen går i förskolor med andra utförare. 

Öppna förskolor i kommunens regi finns i Bro och Kungsängen. 

I januari 2021 öppnas nya kommunala förskola Ringblomman i Kungsängen. Jensen 

Education planerar att öppna en förskola i Bro till hösten 2021. 

  

Ramförändringen fördelas på följande sätt; 

Volymökningar för fler barn/elever oförändrat 

Prisökningar +7 158 tkr 

Barnpengen för förskolan höjs med 2,9 %. 

  

TKR Kostnad 2021 Intäkt 2021 Budgt 2021 Budget 2020 Förändring 

Förskola      

Peng 1-2 år,       147 243 
kr/år 91 290 0 91 290 88 717 2 573 
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TKR Kostnad 2021 Intäkt 2021 Budgt 2021 Budget 2020 Förändring 

Peng 3-5 år,       115 254 
kr/år 160 607 0 160 607 156 081 4 526 

Enskilda som dibiterar taxa -800 0 -800 -800 0 

Momsersättning enskilda 2 400 2 400 0 0 0 

Föräldraavgifter 0 19 974 -19 974 -19 974 0 

Försäljn. av förskoleplatser 0 456 -456 -400 -56 

Olycksfallsförsäkringar 160  180 160 20 

Tilläggsbelopp bibass 6 770 0 6 770 6 770 0 

      

Statsbidrag      

Maxtaxa barnomsorg  6 097 -6 097 -6 097 0 

Maxtaxa kvalitetssäkring  825 -873 -873 0 

Statsbidr mindre barngrupp 5 400 5 400 0 0 0 

AMS-bidrag personal 260 260 0 0 0 

VFU, lärarstudenter 165 165 0 0 0 

Statsbidrag lärarlöner 801 801 0 0 0 

      

Öppna förskolor      

Drift av 2 öppna förskolor 3 355 0 3 355 3 260 95 

Summa Förskola/Öppen 
fsk 270 407 36 378 234 002 226 844 7 158 

  

Grundskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet 

I kommunen finns 10 kommunala grundskolor, vilka inkluderar förskoleklasser, 

fritidshem samt öppen fritidsverksamhet. Ca 16 % av Upplands-Broeleverna går i 

skolor med andra utförare. Tre fristående grundskolor finns i kommunen. 

Ramförändringen fördelas på följande sätt; 

Volymökningar för fler barn/elever +13 700 tkr 

Prisökningar +8 097 tkr 

Utökade satsningar, barn i behov av särskilt stöd +4 499 tkr 

Effektivisering av skolskjutsar -1 000 tkr 

Effektivisering/oförändrad peng modersmål –500 tkr 

Elevpengen höjs enligt följande: 

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet: 2,2 % 

Grundskolan åk F-9: 2,2 % 

  

TKR Kostnad 2021 Intäkt 2021 Budget 2021 Budget 2020 Förändring 

Fritidshem/Öppen v.      

Peng 6 år,      44 869 kr/år 18 486 0 18 486 17 671 815 

Peng 7-9 år,   38 588 kr/år 47 154 0 47 154 44 044 3 110 
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TKR Kostnad 2021 Intäkt 2021 Budget 2021 Budget 2020 Förändring 

Momsersättning friskolor 424 424 0 0 0 

Föräldraavgifter  11 315 -11 315 -10 985 -330 

Försäljning av fritidshemspl.  138 -138 -135 -3 

Öppen Verksamhet      

Ersättning  "fritidsklubb" 12 555 0 12 555 12 015 540 

Momsersättning friskolor 58 58 0 0 0 

Dagkoloni Hällkana 570 120 450 450 0 

Statsbidrag      

Maxtaxa barnomsorg  2 032 -2 032 -2 032 0 

Maxtaxa kvalitetssäkring  873 -873 -873 0 

TKR Kostnad 2021 Intäkt 2021 Budget 2021 Budget 2020 Förändring 

Grundskola      

Peng fskkl,      48 792 kr/år 22 322 0 22 322 21 365 958 

Peng åk 1-3,  64 248 kr/år 88 984 0 88 984 83 453 5 531 

Peng åk 4-6,   77 188 kr/år 100 653 0 100 653 94 861 5 792 

Peng åk 7-9,  93 278 kr/år 110 214 0 110 214 104 738 5 476 

Momsersättning friskolor 2 400 2 400 0 0 0 

Försäljning av skolplatser  4 631 -4 631 -4 500 -131 

Nyanlända  Tilläggsbelopp 7 900 800 7 100 7 100 0 

Sv. som andraspråk TB 12 571 0 12 372 12 372 0 

Modersmål,    9 440 kr/år 10 639 0 10 639 11 139 -500 

TB, Särskilt stöd 32 848 0 32 848 28 349 4 499 

Skolskjutsar Resursteam 6 150 0 6 150 7 150 -1 000 

Skolskjutsar Ordinarie 6 430 0 6 430 6 430 0 

Offentligt skyddat arbete 500 0 500 500 0 

Olycksfallsförsäkringar 820 0 820 780 40 

TKR Kostnad 2021 Intäkt 2021 Budget 2021 Budget 2020 Förändring 

Statsbidrag      

Karriärstjänster 2 800 2 800 0 0 0 

Lågstadiesatsningen 0 0 0 0 0 

Läxhjälp 0 0 0 0 0 

Likvärdig skola 13 900 13 900 0 0 0 

Lärarassistenter 2 600 2 600 0 0 0 

Nyanlända, utökad und.tid 350 350 0 0 0 

Perssonalförst specialped 3 800 3 800 0 0 0 

VFU, lärarstudenter 200 200 0 0 0 

AMS,Trygghetsanställninga
r 2 600 2 600 0 0 0 

Migrationsverket Asylsök 200 200 0 0  

Lärarlönelyftet 5 400 5 400 0 0  

Sum 
Grundskola/Fritidshem 512 412 54 641 457 572 432 774 24 798 
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Grundsärskola 

Kommunens grundsärskola bedrivs vid Ekhammarskolan och Härneviskolan. Ca 25 % 

av Upplands-Broeleverna går i skolor i andra kommuner. 

Ramförändringen fördelas på följande sätt; 

Volymökningar för fler barn/elever +2 400 tkr 

Prisökningar +700 tkr 

Elevpengen för grundsärskolan höjs med 2,2 %. 

TKR Kostnad 2021 Intäkt 2021 Budget 2021 Budget 2020 Förändring 

Grundsärskola      

Skolpeng enl 5 
nivåer 32 741 0 32 741 29 641 3 100 

Skolskjutsar 4 000 0 4 000 4 000 0 

Momsersättning 
friskolor 170 170 0 0 0 

Snitt elev/år       
600 000 kr      

Sum 
grundsärskola 36 911 170 36 741 33 641 3 100 

 

Gemensam verksamhet 

Utbildningsnämndens gemensamma verksamheter utgör till största del stödverksamhet 

till förskolor och skolor och finansieras via barn- och elevpengen. Resterande delar som 

inte betalas av skolpengen avser ett kommunövergripande huvudmannaskap. 

Kostenhet  

Tillagning av mat enligt livsmedelsverkets rekommendationer om näringsintag, sker i 

två produktionskök för distribution till förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och 

gymnasiet. 

Resursenheten  

Resursenheten är en övergripande enhet. Från 2020 ingår modersmål och mottagande av 

nyanlända. I övrigt svarar enheten för medicinska elevhälsan för grundskolan samt stöd 

till förskola, skola och skolbarnsomsorg i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Stödet sker i form av handledning, konsultation och fortbildning samt samordning av 

det förebyggande arbetet. I enhetens uppgifter ingår att besluta om tilläggsbelopp i 

förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola. 

Utbildningskontor/stab 

Centrala delen av Utbildningskontoret svarar för upplysningar om verksamheten till 

allmänheten, ärendeberedning till Utbildningsnämnden, ekonomisk planering och 

uppföljning, uppföljning och utveckling av verksamheterna, samordning av 

verksamhetsförlagd lärarutbildning i kommunen, skolval, fastighetsfrågor, skolskjutsar, 

ansökningar och avgifter för kommunal barnomsorg, tillsyn av fristående förskolor samt 

pedagogisk omsorg m.m. Kontoret utgör också för stöd till enhetschefer inom 
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förvaltningens verksamheter. 

Centrala kostnader har minskats för att mer resurser istället ska kunna läggas ut närmare 

verksamheterna. Detta har bl.a. möjliggjorts genom besparingar på Utbildningskontoret 

och Kostenheten. 

SUM 
GEMENSAM 
VERKS Kostnad 2021 Intäkt 2021 Budget 2021 Budget 2020 Förändring 

Centrala OH-
kostnader 7 888 1 725 6 163 8 163 -2 000 
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Utbildningskontoret 

 

1 

BILAGA 2 

     2020-12-08 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsnämnden 

Ersättningsbelopp 2021 (pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola) 
 

Ersättningen består normalt av ett grundbelopp, peng. Tilläggsbelopp kan sökas för 

barn/elever med extraordinära stödbehov. För grundskolan kan tilläggsbelopp sökas även för modersmål, 

svenska som andraspråk och nyanlända elever. 

 

Bidragen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten av motsvarande slag. 

 

ÅR VERKSAMHET 

Grund-

belopp

varav 

lokaler

varav** 

admin.3%

varav 

moms 6%

Belopp 

2021 per 

månad

 

År Verksamhet i kommunal regi

1-2 år Pedagogisk omsorg 123 935 3 610 10 328

3-5 år Pedagogisk omsorg 98 921 2 881 8 243

1-2 år Förskola 147 221 19 800 4 288 12 268

3-5 år Förskola 115 254 19 800 3 357 9 605

3-5 år Allmän förskola, 525 tim 35 497 5 544 1 034 2 958

6 år Fritidshem 44 790 5 300 1 305 3 733

7-10 år Fritidshem 38 588 5 300 1 124 3 216

Öppen fritidsverksamhet 9 776 1 900 98 815

 Enskild regi (egen avgiftsdeb.)

1-2 år Pedagogisk omsorg * 119 338 3 610 7 436 9 945

3-5 år Pedagogisk omsorg* 96 388 2 881 5 935 8 032

1-2 år Förskola* 142 426 19 800 4 288 8 292 11 869

3-5 år Förskola* 112 051 19 800 3 357 6 718 9 338

3-5 år Allmän förskola, 525 tim 37 627 5 544 1 034 2 037 3 136

6 år Fritidshem* 39 941 5 300 1 305 2 474 3 328

7-10 år Fritidshem* 33 287 5 300 1 124 2 128 2 774

Öppen fritidsverksamhet 10 362 1 900 98 546 864

Enskild regi (inkl gemensam kö)

1-2 år Pedagogisk omsorg 131 371 3 610 7 437 10 948

3-5 år Pedagogisk omsorg 104 854 2 881 5 933 8 738

1-2 år Förskola 156 011 19 800 4 288 8 790 13 001

3-5 år Förskola 122 169 19 800 3 357 6 915 10 181

3-5 år Allmän förskola, 525 tim 37 627 5 544 1 034 2 130 3 136

6 år Fritidshem 47 563 5 300 1 305 2 773 3 964

7-10 år Fritidshem 40 901 5 300 1 124 2 313 3 408

Öppen fritidsverksamhet 10 362 1 900 98 586 864  
 

*Verksamhet i enskild regi inom Upplands-Bro kommun debiterar själv barnomsorgstaxa, nettopeng 

utbetalas. 

**Administration öppen verksamhet är 1 % 

 

Till ovanstående belopp kan ansökas om tilläggsbelopp för barn med behov av extraordinärt stöd. 

Tilläggsbeloppet söks enligt särskilda anvisningar. 
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ÅR VERKSAMHET

Grund-

belopp

varav 

lokaler

varav 

admin.3%

varav 

moms 6%

Belopp 

2021 per 

månad

 

 Skolor i kommunal regi

F Förskoleklass 48 792 6 198 1 421 4 066

åk 1-3 Grundskola 64 248 11 120 1 871 5 354

åk 4-6 Grundskola 77 188 12 720 2 248 6 432

åk 7-9 Grundskola 93 283 17 970 2 717 7 774

Friskolor

F Förskoleklass 51 720 6 198 1 506 2 928 4 310

åk 1-3 Grundskola 68 104 11 120 1 984 3 855 5 675

åk 4-6 Grundskola 81 819 12 720 2 383 4 631 6 818

åk 7-9 Grundskola 98 879 17 970 2 880 5 597 8 240  
 

Till ovanstående belopp kan ansökas om tilläggsbelopp: 

Tilläggsbeloppet ska utgå för enskilda elever i behov av extraordinära stödåtgärder, och för elever som har 

rätt till modersmålsundervisning, svenska som andraspråk eller är nyanlända. 

Tilläggsbelopp enligt särskilda anvisningar 
 

a) tilläggsbelopp för mycket extraordinära stödinsatser  

 Ansökan görs på särskild blankett och ställs till Resursteamet. 

 

b) tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om 

   1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

   2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Modersmålsansvarige kommer att handlägga ansökningar om modersmål. Enskilda utförare, 

interkommunala utförare eller andra utförare som inte kan nyttja den modersmålsundervisning som 

organiseras av modersmålsansvarig i kommunen har rätt att ansöka om tilläggsbelopp för 

modersmålsundervisning. För modersmålsundervisning utgår ersättning om undervisningen pågår minst 60 

min/vecka. Till skolor som har ett annat språk än svenska som särskild profil utgår ersättningen för 

modersmålsundervisning endast för annat språk än ”profilspråket”. 

Tilläggsbelopp 9 440 kr per elev/år (friskolor + moms 6 %). 

 

c) tilläggsbelopp för nyanlända 

En individinriktad resurs kan sökas för nyanlända i upp till 4 år från det att eleven började skolan i Sverige. 

Resursen avser även att täcka studiehandledning på modersmålet, vilket är obligatorisk stödundervisning 

som syftar till att eleven ska nå målen i de obligatoriska ämnena. 

 

Tilläggsbelopp per elev och antal år i Sverige (friskolor + moms 6%): 

1:a året i Sverige 43 000 kr, 2:a året 31 000kr, 3:e året: 12 000 kr, 4.e året 8 000 kr 

 

Eventuellt erhållna statsbidrag för asylsökande elever avräknas från tilläggsbeloppet. 

 

d) tilläggsbelopp för svenska som andraspråk 

Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en funktionell 

behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har.  
För elever som deltar i sådan undervisning kan en individinriktad resurs sökas. Denna är uppdelad i två 

nivåer; 1. Inga kunskaper i svenska 2. Kunskaper på nybörjarnivå. Beloppet för nybörjarnivå kan betalas i 

max 2 år. 
  
Tilläggsbelopp per elev och år (friskolor + moms 6%): 
Inga kunskaper = 42 800 kr, nybörjarnivå = 24 500 kr 
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Beslut om tilläggsbelopp för grundsärskola 2021 

I samband med att beslutet om mottagande i skolformen fattas, görs en 
placering i behovsgrupp för den aktuella eleven. Behovsgruppsindelningen är 
konstruerad utifrån kriterier som är avgörande för hur mycket pedagogiskt stöd 
eleven behöver, hur miljön behöver läggas tillrätta och hur behovet av 
hjälpmedel ser ut. Inom varje behovsgrupp finns naturligtvis en stor spridning. 

För samtliga elever ges ett grundbelopp som är lika stort oavsett behovsgrupp. 

 

Grundsärskola Grundbelopp/år Månad 

åk 1-3 64 246 5 354 

åk 4-6 77 188 6 432 

åk 7-9 93 283 7 774 

Fritidshem 38 586 3 216 

  Tilläggsbelopp/år   

Behovsgrupp 1 255 593 21 300 

Behovsgrupp 2 323 250 26 9388 

Behovsgrupp 3 390 908 32 576 

Behovsgrupp 4 477 895 39 825 

Behovsgrupp 5 Individuell prövning   

Fritidshem     

Behovsgrupp 1 127 797 10 650 

Behovsgrupp 2 161 625 13 469 

Behovsgrupp 3 195 454 16 288 

Behovsgrupp 4 238 948 19 912 

Behovsgrupp 5 Individuell prövning   

 

Kriterier för behovsgruppering av elever som mottas i grundsärskolan: 

 

De kriterier som ligger till grund för behovsgruppsindelningen är: 

 Omfattningen/nivån av utvecklingsstörning, beskrivs vanligen i 
utredningarna inför mottagandet som lindrig, måttlig eller grav. 

 Förekomsten av en eller flera andra funktionsnedsättningar.  
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 Förekomsten av andra svårigheter som till exempel allvarliga 
psykiska problem, beteendestörningar som självdestruktivitet eller 
starkt utagerande eller liknande. 

De fem behovsgrupperna kan beskrivas enligt följande: 

1. Elever med lindrig utvecklingsstörning utan ytterligare 
funktionsnedsättningar eller svårigheter. 

2. Elever med lindrig utvecklingsstörning med lätta ytterligare 
funktionsnedsättningar eller svårigheter, samt elever måttlig 
utvecklingsstörning utan eller med lätta ytterligare 
funktionsnedsättningar eller svårigheter. 

3. Elever med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning 
med måttliga ytterligare funktionsnedsättningar eller 
svårigheter. 

4. Elever med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning 
med tillägg av en eller flera grava funktionsnedsättningar 
eller svårigheter. 

5. En numerärt mycken liten femte behovsgrupp utgörs av 
elever med extraordinärt komplicerade svårigheter på grund 
av funktionsnedsättningar och andra svårigheter.  
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1 Inledning 
Utbildningskontorets planerade kontrollområden för 2021 är; 

 Externa ersättningar 
 Avslutningssamtal 
 Särskilt stöd 

2 Kommunens arbete med intern styrning och 
kontroll 

Under 2014 antogs ett uppdaterat reglemente för kommunens arbete med intern styrning 
och kontroll. 

Syfte 

Reglementet syftar till att Upplands-Bro kommun ska ha en god intern styrning och 
kontroll i sin verksamhet. Till reglementet finns tillämpningar samt 
nämndernas/bolagens anvisningar och mallar för arbetet med intern styrning och 
kontroll i den egna verksamheten. 

Reglementet gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet samt för de 
kommunägda bolagen, vilka ägs av kommunen till minst 50 %. 

Definition 

”Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, utförd av en 
organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran 
om att målen uppfylls inom följande kategorier: 

 Effektivitet och produktivitet i verksamheten. 
 Tillförlitlig (finansiell) rapportering. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.” 

Ur COSO: s ramverk för ”Internal Control” 1992 

Intern styrning och kontroll (ISK) definieras som ett gemensamt angreppssätt för en 
organisations interna styrning (t ex mål, processer, riktlinjer och rutiner) och dess 
uppföljning (rapportering, analyser, kontroller och undersökningar), samt hur styrningen 
och uppföljningen hänger ihop och stödjer varandra. 

Intern styrning och kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 

 att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god 
ekonomisk hushållning, 

 att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 
ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, 

 att de regler och riktlinjer som finns följs, 
 att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 

För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den interna kontrollen 
behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet, att den inte är en isolerad 
aktivitet. Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten: – 
organisationen med tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och befogenheter; – 
personalens förutsättningar, kunskaper och attityder; – verksamhetens styr- och 
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rapporteringssystem. 

Det innebär  

 Genomtänkt och fungerande styr- och kontrollprocess krävs för att nå målen 
 Risker att inte nå målen är fokus för processen 
 Processen syftar till att ge en rimlig försäkran om att målen nås 
 Processen ska vara ett stöd för och inkludera ledningen, inte reduceras till 

formalia 
 Processen bör utformas från en gemensam grund, för att skapa transparens och 

tillgodose krav från externa intressenter 
 Att man tar till åtgärder det vill säga styrsignaler och kontroller, för att reducera 

riskerna 
 Att verksamhetsledningen ansvarar och stödjer 

COSO-ramverket 

COSO-ramverket är ett amerikanskt ramverk som vedertaget används för arbetet med 
intern styrning och kontroll både i privat och offentlig verksamhet, men främst inom 
offentlig verksamhet. Ramverket innehåller verktyg för ett systematiskt arbete med 
intern styrning och kontroll och är grunden för arbetet i Upplands-Bro kommun. 

COSO-ramverket består av fem komponenter. 

Kontrollmiljö. Det är viktigt att sätta in den interna kontrollen i sitt sammanhang, i den 
omgivning som den interna kontrollen verkar i och påverkas av. Kontrollmiljön utgörs 
bland annat av lagar och andra regelverk, organisation, ansvar och befogenheter. 
Informella faktorer som värdegrund, intern kultur och ledarskap är minst lika viktiga. 
Tillåter klimatet en öppen dialog om brister eller problem? Hur agerar ledningen i olika 
situationer? 

Riskanalys. Det konkreta arbetet med intern kontroll behöver bygga på en 
riskbedömning. Vilka risker eller hot kan finnas? Hur troligt är det att dessa 
förekommer och hur allvarliga bedömer vi deras konsekvenser på förtroende, 
verksamhet och ekonomi? 

Kontrollaktiviteter. Intern kontroll består i praktisk gärning av många olika rutiner och 
kontrollaktiviteter. Det är både sådana som är inbyggda i det löpande arbetet och 
särskilda uppföljande kontrollinsatser vid bestämda tidpunkter. Kontrollaktiviteterna 
syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och brister. 

Information och kommunikation. Ett starkt system för intern kontroll behöver tydlig 
och löpande information och kommunikation mellan medarbetare och ledning. 
Informationen fungerar som smörjmedel och skapar också motivation – alla behöver 
veta vad som gäller. Medarbetare behöver information om uppdrag, ansvar, 
förutsättningar, rutiner m m. Ledningen behöver information för att kunna styra. 
Förtroendevalda behöver information för att kunna besluta, följa upp, omprioritera. 

Tillsyn. Det är viktigt att hålla efter hur den interna kontrollen fungerar så att inte 
rutiner glöms bort, förringas eller blir förslappade. En kontinuerlig uppföljning och 
utvärdering säkrar att systemet hålls igång och förbättras. 

Upplands-Bro kommun tillämpar alla komponenterna och fokus ligger på riskhantering 
– riskanalys, kontrollplan och tillsyn. 
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3 Organisation för intern styrning och kontroll 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och kontrollen för 
hela kommunen. Dessutom ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa 
tillfredsställande intern styrning och kontroll i de verksamheter de är direkt ansvariga 
för samt att följa upp och bedöma nämndernas och bolagsstyrelsernas hantering av den 
interna styrningen och kontrollen för sina verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för 
att upprätta en övergripande organisation för att säkerställa arbetet i 
tjänstemannaorganisationen. 

Nämnderna 

Kommunallagen 6 kap 7 §: 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 

För Upplands-Bro kommun innebär detta att nämnderna ansvarar för intern styrning och 
kontroll i sina egna verksamheter genom att: 

 Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de egna 
verksamheterna och årligen uppdatera dessa.  

 Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens 
riskanalyser 

 Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll 
 Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning 

och kontroll 

Bolagsstyrelsen 

Bolagsstyrelserna för de kommunägda bolagen har motsvarande ansvar som nämnderna 
har för sin verksamhet, det innebär att 

 Bolagsstyrelsen ansvarar för att bolaget, inom ramen för detta reglemente och 
tillhörande ramverk, säkerställer den interna styrningen och kontrollen inom 
bolaget 

 Bolagsstyrelsen fastställer anvisningar, mallar och/eller rutiner för arbetet med 
intern styrning och kontroll i den egna verksamheten 

 Bolagsstyrelsen rapporterar årligen till Kommunstyrelsen hur bolagets interna 
styrning och kontroll fungerar, vilka kontroller och åtgärder som genomförts 
samt resultatet av dessa 

Kommundirektör 

Kommundirektören ansvarar för att ta fram det underlag som årligen stödjer det 
övergripande arbetet med intern styrning och kontroll. 

  

Kontorschef samt verkställande direktör 

Kontorschef respektive VD har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför 
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nämnden respektive bolagsstyrelsen samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i 
organisationen. I detta ansvar ligger att kontorschef respektive VD ska leda arbetet med 
att åstadkomma och upprätthålla en god intern styrning och kontroll. Det innebär att: 

 Med utgångspunkt i de fastställda tillämpningarna organisera verksamheten för 
att på effektivaste sätt nå målen 

 Ha det yttersta ansvaret för att verksamhetens processer och rutiner finns 
dokumenterade och följs upp 

Kontorschef respektive VD är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den 
interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd 
eller styrelse. Det är kontorschefens eller VD:s ansvar att omgående ta initiativ till 
åtgärder. 

Verksamhetsansvarig 

De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa beslutade 
regler och anvisningar om intern styrning och kontroll samt att informera medarbetare 
om innebörden av dessa. 

Vidare ska de verka för att medarbetarna arbetar mot uppställda mål och att 
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern styrning och kontroll. 

Brister i den interna styrningen och kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast 
överordnad eller den funktion som är utsedd för ändamålet. 
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4 Årets prioriterade risker 
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  Konsekvens 

 

Medium Totalt: 2 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå  

Allvarlig (konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara 
allvarliga) 

3 Möjlig (det finns risk för att fel 
ska uppstå) 

Kännbar (konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten att fel ska uppstå) 

Lindrig (konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

1 Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig att fel ska 
uppstå) 

Försumbar (konsekvensen för 
verksamheten är försumbar och 
kan negligeras) 

 

 

Kategori Process Risker 

2 

1 

2 
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Kategori Process Risker

Effektivitet och produktivitet i
verksamheten

Ersättningar

1 Externa ersättningar och
utbetalningar

Beskrivning av risk
Felaktiga utbetalningar av externa
ersättningar för barn och elever. Att
ersättningen är korrekt registrerad i
Procapita utifrån aktuellt beslut om
ersättning, exempelvis IKE och
tilläggsbelopp.

Sannolikhet
2. Mindre sannolik Konsekvens
2. Lindrig

Avslutningssamtal

Avslutningssamtal

Beskrivning av risk
Avslutningssamtal ska genomföras
med anställda inom
Utbildningskontoret, i enlighet med
kommunens gemensamma rutiner
för avslut av anställningar.

Efterlevnad av tillämpliga lagar och
regler Särskilt stöd

2 Barn och elever som har rätt
til l särskilt stöd.

Beskrivning av risk
Om en utredning visar att ett barn
eller elev är i behov av särskilt stöd
ska hen ges sådant stöd i enlighet
med 3 kap. 7 § skollagen. Får barnet
eller eleven det stöd hen har rätt till
enligt bestämmelsen?

Sannolikhet
3. Möjlig Konsekvens
3. Kännbar

På grund av att kontrollområdet Avslutningssamtal är en uppföljning av intern kontroll 2018 har ingen ny risk- och
konsekvensanalys genomförts av detta område.
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5 Årets planerade kontrollmoment

5.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten

5.1.1 Process: Ersättningar

Risker Kontrollmoment Vad
kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen? Ansvarig

Externa
ersättningar och
utbetalningar

Kontrollera så att
inte felaktiga
utbetalningar av
externa
ersättningar för
barn och elever
görs.

5.1.2 Process: Avslutningssamtal

Risker Kontrollmoment Vad
kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen? Ansvarig

Avslutningssamtal

Kontrollera att
avslutningssamtal
genomförs med
anställda inom
Utbildningskontoret.
Uppföljning av
intern kontroll från
2018.

5.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

5.2.1 Process: Särskilt stöd

Risker Kontrollmoment
Vad
kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen? Ansvarig

Barn och
elever som har
rätt till särskilt
stöd.

Kontrollera att
barn och elever
får det stöd de
har rätt till enligt
3 kap. 7 §
skollagen.
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Systematiskt kvalitetsarbete 2020 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för 

grundskolan och förskoleklassen. 

2. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för 

fritidshemmet. 

3. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för 

grundsärskolan. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort sammanställningar och analyser av enheternas 

systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2019/20. Analyserna ger en bild av 

verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden 

som identifierats, se bilagor. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2020 

 SKA-rapport för grundskolan och förskoleklassen den 24 november 

2020 

 SKA-rapport för fritidshemmet den 24 november 2020 

 SKA-rapport för grundsärskolan den 24 november 2020 

Ärendet 

Utbildningskontoret har gjort en sammanställning och analys av enheternas 

systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2019/20. Analyserna ger en bild av 

verksamheterna ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden 

som identifierats, se bilagor. 

I skollagens 4 kapitel finns krav på att varje huvudman och förskole- och 

skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska 

kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå ska dokumenteras. 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns 

för utbildningen i skolförfattningarna (nationella mål) uppfylls. Alla förskole- 

och skolenheter har en plan för det systematiska kvalitetsarbetet som ligger till 

grund för uppföljningar, utvärderingar och analyser under skolåret. Dessa 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
   UN 20/0019 

 
 

analyseras sedan på huvudmannanivå och presenteras i rapportform till 

Utbildningsnämnden, se bilagor. Analyserna ger en bild av verksamheterna ur 

ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden som identifierats. 

 

Barnperspektiv 

Att det systematiska kvalitetsarbetet vid varje enhet följs upp är en 

förutsättning för att en utveckling till en bättre utbildning för alla barn och 

elever inom skolväsendet ska ske.    

  

Utbildningskontoret 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef  

 

 

Bilagor  

1. SKA-rapport för grundskolan och förskoleklassen den 24 november 

2020 

2. SKA-rapport för fritidshemmet den 24 november 2020 

3. SKA-rapport för grundsärskolan den 24 november 2020 
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1 Tillämpning 
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten 
planerar och utvärderar i relation till läroplanen. 

Rektor omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa 
utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som 
utvärdering. 

Avstämning av SKA-planen sker två gånger per år. 

2 Systematik och dokumentation i skollagen 
4 kap. skollagen (2010:800) 

Enhetsnivå 

4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet... 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål 
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 

Centrala begrepp  
Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas 
kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa 
uppföljningar och som regelbundet sker på skolan 

Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill 
säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till 
målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder. 

Åtgärdsarbete omfattar det system som skolan har för att utforma åtgärder, utifrån 
utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan. 
Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på – 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild 
skola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån rektorn tar det övergripande 
ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik 
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3 Grundläggande information om skolan 
I Upplands-Bro kommun finns tio grundskolor, varav tre med högstadium. 
 

Finnstaskolan Åk F-6 Bro 

Tjustaskolan Åk F-6 Bro 

Härneviskolan Åk F-6 Bro 

Råbyskolan Åk F-6 Bro 

Broskolan Åk 7–9 Bro 

Brunnaskolan Åk F-3 Kungsängen 

Lillsjöskolan Åk F-3 Kungsängen 

Bergaskolan Åk F-6 Kungsängen 

Hagnässkolan Åk 4–9 Kungsängen 

Ekhammarskolan Åk 4–9 Kungsängen 

  

För att värna en helhetssyn och öka likvärdigheten på elevernas utveckling samarbetar 
dessutom skolorna i områdesgrupper i kommunens tre geografiskt sammanhängande 
områden; Bro-, Brunna- och Kungsängenområdet. 

3.1 Personal 

Andelen lärare med lärarlegitimation ligger på ca 82% och ligger väl i linje med 
kranskommuner till Stockholm. Det blir generellt svårare för alla kommuner att få tag 
på lärare med lärarlegitimation och det gäller även Upplands-Bro kommun. Ambitionen 
är alltid att till varje utlyst tjänst tillsätta med lärare med legitimation som även är 
ämnesbehöriga i samtliga ämnen de undervisar inom. För att kunna behålla och 
nyrekrytera lärare krävs olika förslag på lösningar som delvis underlättar och renodlar 
lärarens vardag. Ett pilotprojekt är nu igång i samband med nytt läsår s.k. mentorer 
enligt "Upplands-Bro modellen". Dessa tjänster, en per klass, skall hantera och samla 
ihop de delar som idag hanteras av lärare men som inte är direkt knutet till 
undervisningen. 

Vi har även blivit en s.k. Klusterkommun vilket innebär att vi fått möjligheten att teckna 
avtal med Stockholms universitet för att ta emot ett flertal lärarstudenter på några 
skolor. Fullt utbyggt innebär det att vi skall ha ca 200 studenter placerade hos oss under 
ett läsår. Det är en fantastisk möjlighet för oss att sedan nyrekrytera dessa som lärare i 
våra skolor. Det är endast hälften av alla kommuner i Stockholms län som får denna 
chans. Vi är just inne på år två i denna satsning. 

De kraftigt stigande lärarlönerna innebär också en problematik att få behålla de duktiga 
lärare man redan har i organisationen samtidigt som varje ny lärare driver högre 
lönekostnader och delvis försvårar lönestrukturen på skolan och totalt i kommunen. 

Svårast att rekrytera är fortfarande lärare inom Ma/No och de praktiskt-estetiska 
ämnena. Det råder även stor omsättning på skolledare i Sverige och inom 
Stockholmsområdet även om det varit relativt stabilt för oss i Upplands-Bro under en 
period. 
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Resultat och analys 

Huvudmannens kommentar: För att underlätta för våra skolledare och säkerställa 
likvärdigheten för alla våra skolor bör huvudmannen påskynda och prioritera arbetet att 
införa central rekrytering där ett antal funktioner samarbetar för att tillsammans utarbeta 
rutiner och bestämmer vilka rekryteringskanaler vi skall använda för alla våra skolor. 
Malmö Stad har infört detta med gott resultat. Huvudmannen har ett nätverk för sina 
biträdande rektorer sedan vårterminen 2019 för att säkerställa att det finns utbildade 
biträdande rektorer med rätt kompetens som sedan kan anta kommande rektorstjänster. 
Nätverket leds av strategiska skäl av Verksamhetschef Skola. 

3.2 Elever 

Elevantal 

Antal elever i kommunens grundskolor per den 6 februari 

Skola F Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 

Bergaskolan 49 55 45 47 47 50 39    

Broskolan        109 125 108 

Brunnaskolan 72 81 74 75       

Ekhammarskolan     81 80 80 110 89 108 

Finnstaskolan 73 56 55 52 56 52 54    

Hagnässkolan     66 72 77 82 84 79 

Härneviskolan 54 60 55 56 54 41 49    

Lillsjöskolan 78 79 76 76       

Råbyskolan 46 54 45 49 48 37 23    

Tjustaskolan 15 24 18 21 19 16 4    

Totalt antal elever 387 409 368 378 371 348 326 301 298 295 

 
Resultat och analys 

Elevantalet fortsätter att stiga. Många av våra skolor är fulla till bredden vilket innebär 
att tillfälliga lokaler, i form av paviljongslösningar, behöver användas på några av våra 
enheter. Inför läsåret 2020/21 har vi satt upp dessa paviljonger på Råbyskolan, 
Lillsjöskolan och Ekhammarskolan och då även startat och delat befintliga klasser. 
Prognoserna visar att elevantalet kommer att fortsätta öka under lång tid framöver. 
Tidigare har man kunnat ha förskoleklasser om ca 20–24 elever och sedan fylla på inför 
årskurs ett men nu behöver på de flesta skolor med förskoleklass redan från början vara 
på 26–28 elever utifrån behov av skolplatser. 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen behöver ha fortsatt fokus på att ta fram 
nya skolplatser med i första hand nya skolor och anpassa befintliga skolors lokaler efter 
behoven. Även fortsatt fokus på tillfälliga paviljonglösningar krävs och då även 
inkludera lösningar för extra matsalar och specialsalar. 



62 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 - UN 20/0019-3 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 : SKA-plan grundskola 2019-20 (Utbildningsnamnd)

Utbildningsnämnden, SKA-plan grundskola 2019–20 6(26) 

4 Rektors ledningsdeklaration 
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella 
målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande 
till de nationella målen och kunskapskraven (Lgr 11) 

Alla rektorer har beskrivit hur de som pedagogisk ledare och chef styr verksamheten 
mot de nationella målen. Syftet är att huvudmannen skall få en uppfattning om hur 
rektorer styr och leder sin verksamhet. Rektors vision sätter riktningen för skolans 
utveckling. Samtliga rektorer ansvarar för sin inre organisation enligt skollagen och 
inom vissa områden har huvudmannen valt att centralisera sina resurser för att 
säkerställa likvärdighet och även beakta rektors arbetsmiljö. Det är Resursteamet 
(skolsköterskor, skolläkare och psykologer), lokalsamordning och Kostenheten. Efter 
dialog med rektorerna är kuratorerna from läsåret 2019/20 en del av skolans inre 
organisation. Rektorerna träffas varje vecka under ett kortare möte samt en heldag per 
månad med fokus att tillsammans bidra till likvärdigheten på alla våra skolor. De 
biträdande rektorerna deltar också på dessa möten när rektor anser att det behövs. 

Resultat och analys 
Huvudmannens kommentar: Huvudmannen behöver fortsätta ha fokus på rektors 
arbetsmiljö och skapa en organisation där delaktighet är i fokus. Satsningen sedan 
hösten 2018 tillsammans med före detta utbildningschef för rektorsprogrammet på 
Stockholms universitet på att stärka rektors möjligheter att utöva pedagogiskt ledarskap 
är delvis unik i Sverige och efter utvärdering våren 2020 beslutades att den skulle 
fortsätta läsåret 2020/21. Upplägget är halv- och heldagar i seminarieform som planeras 
av verksamhetschef skola och före detta utbildningschef för rektorsprogrammet. På 
grund av Covid-19 är insatsen pausad tills vidare. 
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5 Målområden 

5.1 Normer och värden  

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling. 

Skolans mål är att varje elev 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar samt personliga erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde, 
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, 

samt medverkar till att hjälpa andra människor, 
 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen, och 
 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Arbetet med normer och värden beskrivs som processer där likabehandlingsplaner, 
trygghetsgrupper och gemensamma ordningsregler är centrala. 

Rektorerna beskriver aktiviteter av främjande, förbyggande och åtgärdande karaktär. 

Enligt skollagens 6 kapitel om åtgärder mot kränkande behandling ska huvudmannen se 
till att det inom ramen för varje verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av elever. Enligt 6 kap. 10 § är en rektor, som får 
kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 
med verksamheten, skyldig att anmäla detta till huvudmannen 

Huvudmannen har ett ansvar för att anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 10 § iakttas, 
samt en skyldighet att utreda uppgifter om kränkande behandling och vidta åtgärder för 
att förhindra att kränkningar sker. Kränkande behandling definieras enligt 6 kap. 3 § 
som ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 
kränker ett barns eller en elevs värdighet. Anmälningsskyldigheten omfattar även 
diskriminering och trakasserier enligt diskrimineringslagen. 

Utbildningskontoret har rutiner för rektors anmälan till huvudman. Anmälningarna görs 
via kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem där utredare och 
verksamhetschef skola på utbildningskontoret sammanställer och bedömer om insats 
också krävs av huvudmannen. 

Några goda exempel från våra skolor 

 Vi arbetar förebyggande mot utanförskap så att vuxna bestämmer placeringar i 
klassrum och i matsal samt väljer lag. Vi har också vuxenledda rastaktiviteter  

 Kontinuerliga samtal med eleverna om trivsel, trygghet, kamratskap mm. 
 Enkäter i syfte att kartlägga upplevd trygghet genomförs i varje elevgrupp 

1gång/termin. 
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 Utvärdering och åtgärdsarbete på arbetslags-och klassnivå. 
 Anmälningar, utredningar, åtgärder och uppföljning vid eventuella kränkningar. 
 Tillsyn över barnen under hela dagen (rastvakt, äter med barnen mm) och 

fritidspersonal är med i klassrummen. Samlingar efter raster där eventuella 
konflikter reds ut. 

 Läraren bestämmer sittplatser och gruppindelningar. 
 Tydlig struktur av arbetspassen. 
 Vi har tydliga ordningsregler och följer en handlingsplan för trygghet och 

studiero. 
 Kompisstödjare från varje klass. 
 Ansvarslärare reder ut konflikter som de får kännedom om. Andra lärare löser 

konflikter som uppstår hos dem och rapporterar till ansvarsläraren. 
 Rastvakt och matsalsvakt. 
 Skolpsykolog har haft handledning med lärare på Finnstaskolan. Syftet med det 

är att ge pedagogerna verktyg att skapa harmoni i klassrummen. Arbetet har 
bland annat genererat i en modell för likvärdig konflikthantering. 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen bedömer att det bedrivs ett systematiskt 
kvalitetsarbete inom området på alla våra skolor och att arbetet utvecklats under 
innevarande läsår. 

Resultat och analys 

 

Skolorna har utvärderat sina egna resultat och analyserat resultaten från olika grupper i 
relation till varandra och i relation till övriga skolor i kommunen. Resultaten lyfts extra 
noga vid Kvalitetsdialogerna som VC genomför under hösten 2020 och är en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Vi kan se att vi lyft oss inom samtliga områden mest 
glädjande är inom området god arbetsmiljö för våra elever. 
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Jämför vi mellan de grupper som ingår i undersökningen så konstateras att elever i 
yngre åldrar, överlag, upplever större trygghet än elever på högstadiet. Det finns stor 
andel av respondenterna, framförallt bland föräldrarna, som svarar att de inte vet om 
skolan arbetar mot kränkande behandling. 

När det gäller frågan om trivsel kan man även här konstatera bättre resultat i de yngre 
åldrarna. 

Huvudmannens kommentar: Den sammanfattande analysen av området är att 
skolorna har ett systematiskt arbete inom området. Det finns utvecklingsområden inom 
samtliga verksamheter men skolorna har olika utmaningar för att nå högre 
måluppfyllelse inom området. Att informera vårdnadshavare mer om verksamheten i 
stort kommer enligt huvudmannen öka förståelsen och den positiva synen på skolan och 
framförallt gäller den de äldre eleverna. Corona har också gjort att planerade föräldraråd 
ställts in under våren och nu även under hösten. Många skolor planerar dock för 
motsvarande digitala möten under våren 2021. 

5.2 Kunskaper 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för 
fortsatt utbildning. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 
strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna 
ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 
former. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Arbetet för att nå högre kunskapsresultat är skolornas största och mest mångfacetterade 
utvecklingsområde. Rektorerna beskriver hur de arbetar med sina identifierade 
utvecklingsområden. De beskriver också den systematik som ligger till grund för 
identifieringen och prioriteringen av dessa områden. 

Några är mer övergripande och allmängiltiga. De finns också med i 
"Skolutvecklingsprogrammet" som avslutas 2020 och utvärderas separat under 2021 
och det finns konsensus kring att de områdena bör och skall prioriteras. Det gäller 
exempelvis utvecklingen av det formativa arbetssättet med formativ bedömning som 
utgångspunkt. Det gäller också ett ökat kollegialt lärande, ett språkutvecklande 
arbetssätt på alla nivåer och en stärkt digital förmåga hos samtliga elever. 

För att stärka och stötta enheterna finns centrala funktioner i form av IKT-utvecklare 
och utredare/skolutvecklare i Utbildningsstaben. Förstelärarna är en viktig resurs och de 
har olika uppdrag på skolorna och ett nätverk i kommunen. Nätverket leds from läsåret 
2019/20 av VC Skola. 

IKT-utvecklaren driver en IKT-pedagoggrupp. Där ingår IKT-pedagoger från skolorna. 
Gruppen har fungerat som en nätverksgrupp där man delat med sig av erfarenheter från 
de olika skolorna. Man han diskuterat fortbildningsinsatser och IT-strategiska frågor. 
Gruppen används också vid implementering av nya rön inom området så att 
likvärdigheten, inom området, säkras. 
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Goda exempel från våra skolor är: 

 Avstämning av elevernas måluppfyllelse görs av rektor kvartalsvis. Vi följer 
också upp elevernas resultat på NP med speciallärare, lärare och 
fritidspedagoger varje läsår. Resultaten analyseras och kommuniceras med all 
personal. Uppföljning av måluppfyllelse och betyg i åk 6 görs varje termin. 
Skriftliga omdömen och IUP läggs in i V-klass av alla lärare för åk 1–5 och 
kunskapsmatriserna används för åk 6. 

 Samplanering av lärare inom årskurserna skall syfta till att vi har likvärdiga 
förväntningar och krav på elever i alla klasser. Under läsåret har en röd tråd med 
tydliga uppdelning av centrala områden mellan årskurserna arbetats fram i alla 
ämnen utom Svenska, IKT och matematik. Den tråden följs upp i 
ämneskonferenser och årskurskonferenser. Röda tråden i svenska, matematik 
och IKT arbetas fram under HT-20. 

 Språkutvecklande arbetssätt. Under läsåret har vi startat upp en egen studiecirkel 
på våra lärarmöten kring "Språkutvecklande arbetssätt" Lärarna läser kapitel för 
kapitel i boken Stärk språket stärk lärandet, Pauline Gibbons. Man får sedan en 
"hemläxa" något som ska genomföras i klassrummet till nästa tillfälle. När man 
läser och diskuterar i klassrummet kommer ord fram som barnen inte förstår, 
dessa ord skrivs på stora blad i fritidsrummet. Orden tar man upp till diskussion 
och använder under sina samtal både i skola och fritids. Arbetet fortsätter under 
hela läsåret 19–20. 

  

Resultat och analys 
  

Trend genomsnittligt meritvärde åk 9: 
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Betygsfördelning åk 9: 

 

Trend genomsnittligt meritvärde åk 6: 

 

Betygsfördelning åk 6: 
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Vi har tyvärr inga resultat för våra årskurs 3 elever då nationella proven ställdes in pga. 
Corona. 

Det genomsnittliga meritvärdet i år 6 visar en fortsatt liten ökning jämfört med 2019 för 
både pojkar och flickor. Flickornas betyg ligger fortsatt bättre än pojkarnas. 
Betygsfördelningen per skola och klass visar på att det råder stora skillnader mellan 
skolorna och fördelningen av de olika betygsstegen. Det är så generellt i Sverige att det 
råder lika stora skillnader inom skolans klasser som mellan skolorna. Varför det är så är 
just nu ett utvecklingsområde som rektorer och VC analyserar. Vi vet att lärarens 
skicklighet stort påverkar detta och därför utvecklar just nu kommunens samtliga 
förstelärare ett kollegialt lärande med fokus på kollega observationer. Man måste dock 
komma ihåg att det skiljer mellan antalet elever per skola vilket medför att procentuella 
ökningar kan blir stora trots att det rör endast ett fåtal elever. Mycket glädjande är den 
stora ökningen för Bergaskolans resultat. 

Det genomsnittliga meritvärdet för år 9 har minskat jämfört med 2019. Resultat är mer 
nu i linje med 2018 års resultat men är fortfarande bland de högre inom Stockholms län. 
Flickor har fortsatt högre resultat än pojkarna. Tittar man på enhetsnivå ser vi samma 
skillnader mellan skolor och inom skolans olika klasser som för årskurs 6. Vi kan också 
se att de elever som läser Svenska presterar goda resultat inom flertalet ämnen samtidigt 
som de elever som läser Svenska som andraspråk får svårt med framförallt ämnena som 
kräver språkliga kunskaper för att nå målen. Vi kan också se att spridningen mellan de 
olika betygsstegen i årskurs 9 är relativt lika mellan våra tre högstadieskolor jämfört 
med motsvarande statistik i årskurs 6. 

Rektorerna har analyserat resultaten på enhetsnivå och har lyfts i Kvalitetsdialogerna 
mellan rektor och VC skola. Det finns en systematik i detta men det kan utvecklats och 
spridas ytterligare inom skolans organisation. 

Vi har också fortsatt ökade värden när det gäller att eleverna upplever sin skolsituation 
som stimulerande och att lärarnas återkoppling och stöd är gott. 

Huvudmannens kommentar: Resultaten för våra elever i årskurs 6 ökat något medan 
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resultaten för årskurs 9 minskats jämfört med året innan. Vi kan se att när vi följer upp 
resultaten per skola och klass skiljer det sig åt lika mycket mellan skolor som mellan 
klasser inom skolan. Det finns väldigt goda elevresultat på individnivå och det finns 
elever som behöver särskilt stöd för att kunna lyckas och uppnå gymnasiebehörighet 
efter årskurs 9. Det är viktigt att huvudmannen fortsätter och utvecklar sitt systematiska 
kvalitetsarbete med fokus på elevresultaten och stöttar sina rektorer med detta arbete. 
Det är viktigt att huvudmannen har fortsatt fokus på likvärdig bedömning och 
betygssättning då vi kan konstatera att det skiljer sig åt mellan skolornas betygssättning 
och resultat på nationella proven i årskurs 6 och 9.  

Dessutom ser utbildningskontoret vikten av att kompetensen inom betyg och 
bedömning i våra årskurs 6-skolor blir ett prioriterat område då skillnaden mellan 
betygsstegen mot årskurs 9 är alltför stor. För att ytterligare stärka undervisningen och 
säkerställa kvaliteten inom ämnena är det extra viktigt att nätverket för våra förstelärare 
prioriteras av VC skola med uppdrag att utveckla undervisningen som enligt forskning 
leder till bättre elevresultat. 
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5.3 Elevernas ansvar och inflytande 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 
omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 
informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande 
ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 
initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 
utbildningen. 

Skolans mål är att varje elev 

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 
 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan, och 
 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former. (Lgr11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Rektorerna har beskrivit hur de arbetar för att öka elevernas ansvar och inflytande. Det 
är ett utvecklingsområde för många av skolorna och en reflektion är att eleverna och 
"vuxenvärlden" inte alltid är överens om vad eleverna kan ta ansvar för och ha 
inflytande över. Detta medför en diskrepans mellan det inflytande som upplevs hos 
eleverna och det inflytande som skolan anser att man ger eleverna. 

Rektorerna redogör för hur eleverna ges möjlighet till inflytande över och möjlighet att 
välja arbetssätt och arbetsmetoder. Det kan gälla exempelvis formerna för 
kunskapsredovisning såsom skriftliga eller muntliga prov. Eleverna har stort inflytande 
över de aktiviteter som ligger något utanför den ordinarie undervisningen, såsom 
avslutningar, luciatåg, rastaktiviteter osv. 

Klassråd och elevråd är exempel på forum för elevernas inflytande. Många skolor har 
också matråd och eleverna är representerade på en del skyddsronder. 

Arbetet med formativ bedömning syftar till stor del till att engagera eleven mer i sin 
egen kunskapsutveckling och därmed öka ansvarstagandet för det egna lärandet. 

Goda exempel från våra skolor är: 

 Eleverna ges möjlighet till inflytande genom att få välja arbetssätt, 
arbetsmetoder, redovisningsformer och nivåer, eleverna får använda olika 
verktyg i sitt skolarbete. Undervisningssätten varieras utifrån elevernas förmåga. 

 Varje klass har klassråd på schemat som utifrån ålder leds av eleverna. Vid 
externa besök på skolan utses elever som får möjlighet att visa vår skola. Då vi 
har gemensamma elevframträdanden och vid terminsavslutningar agerar elever 
som konferencierer. Vi har klassvärdar med olika uppdrag i klasserna. 

 Vi har fadderverksamhet, äldre elever stöttar yngre elever vid olika aktiviteter. 
 Vi har börjat arbeta med kooperativt lärande (KL) där eleverna gemensamt får ta 

ansvar för att uppgifter ska lösas. Alla lärare och pedagoger har haft en 
gemensam fortbildningsdag i KL och fortsatt arbete med att implementera 
modellen har skett under läsåret 2019/2020 

 Eleverna ges möjlighet att få önska lektioner tex Grej of The Week som flera 
lärare arbetar utifrån. Dessa lektioner gör eleverna extra nyfikna och 
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intresserade.  
För att nå målen arbetar vi med att utveckla elevernas trygghet och säkerhet att 
kommunicera, delta i diskussioner och samtal genom; 

 Trygghetsgrupper, samtal i mindre grupper ett arbete där pedagogerna handleds 
av skolpsykolog. 

 Klassråd, fritidsråd och elevråd där eleverna ges möjlighet till delaktighet och 
inflytande samt tränas i demokratiska processer.  

 Utvecklar användandet av plattformen V-Klass för en mer konstruktiv och direkt 
kommunikation mellan pedagog och elev. 

 Formativt arbetssätt där formativ bedömning ger eleven möjlighet till en direkt 
och utvecklande kommunikation kring sin prestation och vad som behöver 
arbetas vidare med. 

 IUP som redskap för att tydliggöra vad och hur eleven skall arbeta vidare utifrån 
nuläge för att uppnå målen. 

 Elevledda utvecklingssamtal. 

Skolan strävar efter att ge alla elever ansvar och inflytande genom följande åtgärder: 

 Planering och genomförande av sitt skolarbete. Läraren återkopplar med en 
diskussion kring hur eleven har lyckats uppnå uppsatta mål och vilka ytterligare 
insatser som behöver sättas in. 

 Genom elevrådet framförs synpunkter som inkluderar såväl den fysiska som den 
psykiska skolmiljön. Eleverna kommer med förslag till praktiska lösningar som 
biträdande rektor lyfter med personal och rektor. 

 Fritidsverksamheten planerar aktiviteter i samråd med eleverna kring 
verksamhetens innehåll. 

 Biträdande rektor genomför "stormöten" där samtliga elever deltar med 
diskussioner. 

 Skolans rasttillsyn har utvecklat aktiviteter som har förankrats i elevrådet. Dessa 
aktiviteter leds av rast värdar. 

 Skolans utvecklingsgrupp diskuterar innehåll och utvärdering av lektioner. Där 
finns det ett behov av större tydlighet från pedagogerna kring vad olika 
demokratiska begrepp står för. Dessa diskussioner sker kontinuerligt med 
åldersadekvat inriktning.  
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Resultat och analys 

 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen bedömer att detta även fortsatt är ett 
utvecklingsområde för skolorna i kommunen trots att samtliga områden har ökat jämfört 
med året innan. Det behöver prioriteras ytterligare framöver då det är viktigt att både 
elever och förälder känner och upplever delaktig runt skolarbetet. Det är många som 
svarar att de inte vet om deras barn är med och planerar sitt skolarbete. En åtgärd är att 
delaktighet och inflytande lyfts tydligt på motsvarande föräldraråd och i veckobrev till 
vårdnadshavare. Eleverna bedömer själva att de i stor utsträckning tar ansvar sitt 
skolarbete men i och med stigande ålder upplever de allt mindre att de är med och 
bestämmer hur de skall arbeta med olika skoluppgifter. 

5.4 Skola och hem 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 
de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
(Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Flera skolor beskriver att de har väl fungerande skolråd, dvs. forum där skolan möter 
representanter för föräldrarna, oftast 1–2 föräldrar/klass. Den viktigaste kontakten 
mellan skolan och hemmet är ändå att föräldrarna tidigt kan följa elevens 
kunskapsutveckling. Lärplattformen Vklass är den kanal som används för information 
mellan skolan och hemmet. Veckobrev med aktuell information skickas hem till 
vårdnadshavarna på många skolor, oftast via Vklass. Även rektorsbrev finns som en 
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kanal mellan skolledningen och dess föräldrar för att beskriva nyheter runt 
skolorganisationen. 

Goda exempel från våra skolor är: 

 Skolan har ett föräldrasamråd med 1–2 föräldrarepresentanter från varje klass. 
Möten är två ggr per termin tillsammans med rektor, biträdande rektor och 
personal. Deltagandet vid dessa möten har varit bra. Engagemanget hos 
föräldrarna har varit stort. 

 Föräldrarepresentant i skolans matråd. 
 Vi bjuder in till föräldramöten varje läsår och däremellan s.k. Drop-in aktiviteter 

för elever och föräldrar som sker arbetslagsvis.  
 Vernissage för åk 5 och aktiviteter i samband med FN-dagen under 

eftermiddagar för åk F-2 vilket varit välbesökta av föräldrar. 
 Utvecklingssamtal genomförs varje termin under dagtid för elever och 

vårdnadshavare. Vid behov bjuds vårdnadshavare och representant från 
elevhälsan in till EHK. 

  

Resultat och analys 

 

Resultaten ökar något inom samtliga områden jämfört med förra året. De ligger i paritet 
med övriga kommuner som ingår i Våga Visa. 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen bedömer att skolorna arbetar aktivt och 
systematiskt med att förbättra kontakten mellan skola och hem. Huvudmannen bedömer 
att skolornas hantering av "frågor och problem" är ett prioriterat område av rektor då det 
är färre vårdnadshavare som vänder sig huvudmannen eller motsvarande. Huvudmannen 
bör överväga att erbjuda utbildning för vårdnadshavare runt det relativt nya 
betygssystemet och dess kunskapskrav, så att varje föräldrar förstår hur de bästa kan 
stödja sina barn i sin utveckling. Flera föräldrar har fortfarande gått i den gamla skolan 
med betygsskalan 1–5 eller G, VG och MVG.  
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5.5 Övergång och samverkan  

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 
varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta 
kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 
sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan 
ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska 
även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras 
vårdnadshavare inför övergångar. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Samtliga skolor och områden (Bro, Brunna och Kungsängen) har rutiner för hur 
övergången från förskola till förskoleklass skall gå till. Övergångarna från åk 3 till åk 4 
och från åk 6 till åk 7 ser, på grund av olika organisation, väldigt olika ut. De 
övergångar där eleverna byter skola är naturligtvis de som har störst utmaningar. Där 
eleverna byter stadium inom den egna skolan är det enklare, om än inte helt 
problemfritt. Rutiner finns och utvärderas efter varje år. Övergångarna för elever med 
särskilda behov är extra viktiga. Där har ofta speciallärarna på både avlämnande och 
mottagande skola särskilda uppdrag. Ständiga förbättringar och säkerställande att 
bestämda funktioner fullt ut används gällande lärplattformen Vklass underlättar 
övergångar mellan årskurser och skolor. Tyvärr förekommer att vårdnadshavare och 
deras barn upprepade gånger behöver förmedla till de nya lärarna vilka extra 
anpassningar som krävs. 

Goda exempel från våra skolor: 

Inom skolor: 

 Överlämning internt mellan årskurser och fritids – klasslärare och 
fritidsansvarige i respektive arbetslag vid slutet av vårterminen. 

 Samverkan internt mellan årskurser och fritids – klasslärare och fritidsansvariga 
i respektive arbetslag vid ht start och löpande i arbetslagsmöten. 

 Överlämning mellan förskoleklass och grundskola – speciallärare och 
förskollärare i respektive arbetslag under vårterminen och vid höstterminens 
start. 
 

Mellan skolor 

 Överlämning inför år 4 – speciallärare och klasslärare.  
 Överlämningssamtal mellan lärare i åk 3 och 4 på vårterminen. När elever har 

behov av särskilt stöd deltar även speciallärare.  
 

Övergångar till andra skolor 

 Förälder träffar rektor/ biträdande rektor/ speciallärare/specialpedagog. 
 Rektor/ bitr. rektor initierar kontakt mellan klasslärare och förälder och i 

förekommande fall med speciallärare. 
 Kontaktuppgifter från avlämnande skola tas emot och skolan kontaktas med 

förälders godkännande. 
 Överlämnande av elevens kunskapsdokumentation görs med förälders 

godkännande. 
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Resultat och analys 

Enligt skolornas egna utvärderingar fungerar övergångarna överlag bra. De föräldrar 
som har synpunkter är ofta de som börjar i förskoleklassen. Det är ett stort steg att 
lämna förskolorna och man upplever, i olika omfattning, skolorna som mindre trygga än 
förskolorna. 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen anser att det finns bra rutiner vid 
överlämningar mellan förskolan och förskoleklass samt mellanstadiet till högstadiet. 
Sedan maj 2019 har huvudmannen infört central placering vilket innebär att alla elever 
som både flyttar in i kommunen och de som vill byta skola samt skolvalet för 
förskoleklass hanteras av utbildningsstaben. Detta har inneburit att elever och dess 
vårdnadshavare får snabbare hantering och svar. Nyinflyttade och nyanlända elever och 
dess vårdnadshavare fick tidigare kontakta närliggande skola. Om det inte fanns plats 
där fick de själva kontakta nästa skola i närområdet. Huvudmannen får snabbare en 
tydlig bild av tillgången på skolplatser och kan därmed utöka elevplatserna med 
tillfälliga paviljonger vid behov. 

5.6 Skolan och omvärlden 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 
välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 
med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 
samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

Skolans mål är att varje elev 

 kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

 har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 
 har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 

länder. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I Skolverkets allmänna råd 
understryks att skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare har ett gemensamt 
ansvar för studie- och yrkesvägledning, men med olika roller. Rollfördelningen beskrivs 
schematiskt enl. nedan: 
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SYV-organisationen för de kommunala skolorna innebär att s.k. "Områdessyv" finns 
kopplade till områdena Bro, Brunna och Kungsängen med högstadieskolorna som 
huvudsaklig placering. SYV-planer finns upprättade där arbetet tillsammans med SYV 
har konkretiserats. 

Rektorerna beskriver de aktiviteter som genomförts på enheterna. Det ser väldigt olika 
ut på enheterna beroende på elevernas ålder och mognad. 

Många av skolorna lyfter fram arbetet med VFU-studenter och samarbetet med 
universiteten som ett viktigt inslag. Dessutom kommer det in andra vuxna i 
verksamheterna med andra erfarenheter och bakgrund. 

I de yngre åldrarna har det på flera skolor varit föräldrar på besök där de berättat för 
eleverna om sina arbeten. I de äldre åldrarna har eleverna varit ute på PRAO-perioder. 
Flera skolor har också Skapande skola projekt där eleverna deltar i olika 
kulturaktiviteter. Det genomförs besök på olika kulturinrättningar såsom teatrar, 
konserthus och bibliotek. 

Goda exempel från våra skolor: 

 All pedagogisk personal ska känna till Skolverkets allmänna råd för studie – och 
yrkesvägledning och den lokala arbetsplanen för studie-och yrkesvägledning. 

 Alla elever i grundskolan ska erbjudas professionell vägledning i den 
utsträckningen att eleven ges möjlighet att göra väl underbyggda och medvetna 
studie- och yrkesval. 

 Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst en studie – och yrkesvägledande 
aktivitet per termin. 

 Studie-och yrkesvägledningen ska utgå och anpassas efter eleverna 
förutsättningar och behov, bland annat genom anpassade aktiviteter och 
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vägledning. 
 Studie- och yrkesvägledare ingår i Elevhälsogruppen (EHG), tillsammans med 

rektor, biträdande rektor, kurator, psykolog, skolsköterska och specialpedagog 
 Skolans satsning på IT ska ge eleverna fler förutsättningar till ett aktivt lärande 
 Alla elever ska kunna ”se” den röda tråden i skolans studie- och 

yrkesvägledning och kunna se sammanhanget mellan skola och 
arbetslivet/fortsatta studier. 

 En lärare har involverats i kommunens arbete med internationalisering. Vi har 
beviljats medel från Erasmus. 

 Undervisningen genomsyras utifrån ett likvärdighetsperspektiv och ett 
förebyggande arbete mot utanförskap. Praon inkluderad i närsamhället och lärare 
Vidare jobbar lärarna mycket med studiebesök, arbetsplatsbesök, besöka olika 
museer och eleverna får delta i dagar med vetenskapens hus mm.  

 Studie- och yrkesvägledningen sker i nära samarbete mellan skolledning, 
vägledare, lärare samt övrig personal på skolan. Studievägledaren ingår även i 
elevhälsoteamet vid skolan. Studie- och yrkesvägledaren står för den snäva 
vägledningen och den vida vägledningen arbetar hela skolan med. 

Resultat och analys 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen bedömer att många och kvalitativa 
aktiviteter genomförs på samtliga skolor och att SYV-arbetet även delvis finns på våra 
F-6 skolor. Det som huvudmannen behöver fokusera på är att tillgången till studie-och 
yrkesvalslärare utökas och säkerställs, för val och information till eleverna, då flera F-6 
skolor delvis saknat funktionen under innevarande läsår. Huvudmannen anser att 
samarbetet mellan grundskolans högstadium och gymnasieskolan kan utvecklas så fler 
elever väljer Upplands-Bro gymnasiet, UBG. Framförallt studiemotiverade flickor 
väljer andra gymnasium än UBG. 

5.7 Bedömning och betyg 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav 
som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika 
kunskapskrav för olika betygssteg. 

Skolans mål är att varje elev 

 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 
 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 
(Lgr11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Avstämning av elevernas måluppfyllelse görs av rektorerna regelbundet. Skolorna följer 
också upp elevernas resultat på NP med speciallärare, lärare och fritidspedagoger varje 
läsår. Resultaten analyseras och kommuniceras med all personal. Förstelärarna har 
arbetat med en modell för lektionsplanering, så kallad lektionsdesign, för att få en mer 
formativ undervisning som ska syfta till att eleverna får en tydlig bild av vilka 
kunskaper och förmågor de ska uppnå.  
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Resultat och analys 

 

 

Huvudmannens kommentar:  

Huvudmannens bedömning är att skolorna framgångsrikt arbetar med att eleverna ska 
utveckla sin egen förmåga att bedöma sina kunskaper i förhållande till kunskapskraven 
men det arbetet måste fortsätta för fler elever ska förstå kunskapskraven fullt ut. 
Resultaten kring detta i elevenkäten har sjunkit de senaste åren.  
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6 Elevhälsoprocess vid skolan 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå 
elevhälsans mål. 
Arbetet med elevhälsoprocesserna har varit ett utvecklingsområde under en längre tid 
och kommer även fortsättningsvis vara det. Processerna upplevs som väl genomarbetade 
och samtliga skolor kan beskriva hur de arbetar: 

 förebyggande och befrämjande på skolan 
 för att upptäcka behov av särskilt stöd 
 för att kartlägga och utreda behov – såväl elever som personal 
 för att åtgärda och följa upp 
 för att utvärdera, analysera och förbättra 

Skolornas elevhälsoteamen arbetar strukturerat och där ingår personal från skolan 
tillsammans med personal från Resursteamet (psykolog och skolsköterska). 
Utvecklingen av dokumentation av anpassningar och skrivande av åtgärdsprogram finns 
som uppdrag för några av våra förstelärare. Handledning från kommunens psykologer 
sker på de flesta av enheterna. Fortbildningsinsatser har genomförts på flera plan. Dels 
för speciallärare och specialpedagoger, dels till andra personalgrupper inom skolan. 

Goda exempel från våra skolor: 

 Skolan genomför EHT-möten 1 gång i månaden där rektor, biträdande rektor, 
skolpsykolog, skolkurator och skolsköterska ingår. Biträdande rektor bjuder in 
lärare som lyfter aktuella elevärenden. Pedagogiska kartläggningar genomförs 
och vid behov påbörjas utredningar. Ansvarsfördelning sker utifrån profession 
kopplat till ärendets karaktär. Återkoppling sker vid varje nytt möte kring 
aktuella ärenden för att säkerställa insatta åtgärder. 

 För att skapa bra kontinuitet mellan EHT-möten och elevärenden har biträdande 
rektor möten med skolkurator och skolsköterska varannan vecka. 

 Skolan har utvecklat vuxen-ledda aktiviteter under raster och vid lunch för att 
förebygga utsatthet och mobbing. Vuxentätheten är god vid raster. 

 Skolan har samarbete med resursteamet. Åtgärder planeras specifikt efter varje 
enskilt behov. Det kan gälla digitala verktyg och handledning för skolpersonal. 

 Biträdande rektor genomför gemensamma stormöten där regler och 
värdegrundsfrågor diskuteras. Elever får tillfälle till att ställa frågor kring 
skolans trivselregler. 

 Rastvärdar vid alla raster/ute-aktiviteter. Förebygger incidenter och utanförskap. 
 Skolan erbjuder vuxenledda aktiviteter vid lunch. 
 Elevvårdskonferenser, där biträdande rektor, skolkurator och klasslärare går 

igenom samtliga elever socialt och kring kunskapsutveckling. Därifrån lyfter 
man elevärenden till EHT-möten. 

 Vid EHT-möte, tas beslut om en eventuell pedagogisk kartläggning vid behov 
upprättas ett åtgärdsprogram. 

 Skolans utvecklingsgrupp diskuterar arbetsformer, lärmiljö och övergångar 
mellan samtliga stadier. Detta för att säkerställa måluppfyllelse och 
förväntningar mellan kollegor kopplat till läroplanen. Man får en bra inblick i de 
olika uppdragen mellan f-klass och skola. 
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 Trygghetsgrupp. Gruppen består av personal från samtliga verksamheter. 
 Elevstödsmöten, som leds av speciallärare/specialpedagog, genomförs 1g/månad 

i varje arbetslag i syfte att uppmärksamma elever som riskerar att inte uppfylla 
kunskapskraven eller som har andra behov av stöd i sin utveckling. Här fattas 
beslut om eventuella extra anpassningar av undervisningen, och vid behov även 
pedagogiska utredningar. När en utredning startar anmäls detta till 
rektor/elevhälsoteamet som kan fatta beslut om särskilt stöd vilket beskrivs i 
åtgärdsprogram. Särskilt stöd ges såväl enskilt som i mindre grupp eller inom 
ordinarie undervisningskontext. Uppföljning av elevstödsinsatser sker på 
arbetslagens elevstödsmöten och på elevhälsans möten. 

 Specialpedagogerna/speciallärarna deltar på arbetslagsmötena och stöttar och 
hjälper till angående elever.  Elevhälsoteamet träffas varje vecka. Här deltar 
skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagogerna och skolledningen. 

 Den organiserade rastverksamheten med många rast värdar är en förebyggande 
verksamhet, som skapar mer tid för inlärning på lektionstiden. Rast värdarna ser 
till att ingen lämnas utanför. 

 Elever och dess vårdnadshavare uppmanas att låta eleverna delta i lästävling 
under sommar- samt jullov. Det är viktigt att hålla igång läsningen för att 
inlärningen ska gå så smidigt som möjligt. 

 Specialpedagogerna testar av eleverna enligt kommunens gemensamma planer (i 
svenska och matematik). Elever med särskilda behov testas av oftare. Lärarna 
anmäler elever, som kan vara i behov av särskilt stöd, till elevhälsoteamet.  
Signalerna kan ha uppkommit vid diagnoser, nationella prov, vid 
utvecklingssamtal eller på klasskonferenserna. Vårdnadshavare uppmanas 
kontakta rektor vid övergången mellan förskolan och förskoleklass, om det finns 
behov av att förbereda inför barnets start på skolan 

Resultat och analys 

Flera skolor lyfter fram att de får fler elever med stort behov av särskilt stöd. Ofta så 
stort att det krävs extraordinära stödinsatser som motiverar tilläggsbelopp. Utmaningar i 
arbetet är exempelvis det förbyggande elevhälsoarbetet som riskerar att bli 
nedprioriterat i situationer där man har många och/eller svåra ärenden att arbeta med. 

En annan utmaning som gäller arbetet med elever i behov av särskilt stöd är 
bedömningarna av när det är anpassningar av undervisningen som görs och när det är så 
stora anpassningar att det skall benämnas åtgärder och därmed upprättas 
åtgärdsprogram. 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannens bedömning är att det finns väl 
fungerande Elevhälsoteam på samtliga våra skolor vilket medför att skolan även jobbar 
aktivt med det förebyggande och främjande arbetet på skolan. Centraliserade elevhälsan 
servar väl våra skolor med sin kompetens (psykologer och skolsköterskor). 
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6.1  Synpunkter och klagomål 

Skollagens bestämmelser om klagomålshantering  

Enligt 4 kap. 7–8 §§ skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot 
och utreda klagomål mot utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv 
bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om 
klagomålsrutinerna lämnas. Huvudmannen ska informera barn, elever och 
vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de går till väga för att lämna ett 
klagomål. Om handläggningen av ett klagomål visar att det finns brister i verksamheten 
ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas. 

Rutiner för klagomålshantering ser ut enl. följande: 

Förhållningssätt 

Klagomål och synpunkter ska alltid tas på allvar och hanteras utan dröjsmål. Samtliga 
medarbetares förhållningssätt ska präglas av: 

 Klagomålslämnaren i fokus 
 Gott bemötande 
 God information som skapar realistiska förväntningar 
 Klagomål och synpunkter välkomnas, både muntliga och skriftliga 
 Klagomål och synpunkter ger möjlighet till förbättringar 
 Skyndsam återkoppling med en bekräftelse om att klagomålet eller synpunkten 

tagits emot 

Rutiner på respektive enhet 

Samtliga enheter ska informera om följande gång för klagomålshantering: 

 Klagomål och synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt. 
 Klagomål och synpunkter skall i första hand lösas av berörd personal. 
 Om klagomålslämnaren inte är nöjd med personalens hantering av ärendet kan 

den vända sig till enhetschefen/rektor. 
 Är klagomålslämnaren inte nöjd med enhetschefens/rektors hantering av ärendet 

kan den vända sig till Utbildningsnämnden. 
 Är klagomålslämnaren inte nöjd med kommunens hantering är det även möjligt 

att lämna sitt klagomål till Skolinspektionen. 

Vad klagomålet bör innehålla  

Ett klagomål bör innehålla: 

 Namn och kontaktuppgifter 
 Uppgifter om vilken verksamhet som klagomålet gäller 
 Kortfattad beskrivning av klagomålet 

Om den som utreder klagomålet behöver några kompletterande uppgifter tas kontakt 
med den som lämnat klagomålet. 

Webbformulär 

Klagomål eller synpunkter riktade till Utbildningsnämnden lämnas via ett anpassat 
webbformulär som finns tillgängligt på kommunens webbplats. Det går även bra att 
skicka klagomålet med e-post till utbildningsnämnden. 

Dokumentation och uppföljning 



62 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 - UN 20/0019-3 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 : SKA-plan grundskola 2019-20 (Utbildningsnamnd)

Utbildningsnämnden, SKA-plan grundskola 2019–20 26(26) 

Alla inkomna klagomål registreras, följs upp, och blir en allmän handling. Det innebär 
att andra kan ta del av klagomålet. I undantagsfall kan uppgifter i en allmän handling 
sekretessbeläggas. Klagomålslämnaren kan dock välja att vara anonym, men då sker 
ingen återkoppling. 

Resultat och analys 

Det är svårt att få fram tillförlitlig statistik över antalet klagomål som inkommer till 
skolorna. De flesta klagomål hanteras på enheterna. Det görs anmälningar till 
Skolinspektionen och de tar mycket tid i anspråk från både skolorna och 
utbildningskontoret att hantera och besvara. 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen anser att det finns väl fungerande rutiner 
både på våra skolor samt de ärenden som hanteras av utbildningskontoret, men att de är 
tidskrävande. Anmälningar till Skolinspektionen/Barn- och elevombudet görs fortsatt 
kontinuerligt, vilket innebär ett tidskrävande arbete för både rektorer med personal på 
skolorna samt Utbildningskontorets utredare som sammanställer dessa ärenden. Antalet 
ärenden där skolan respektive huvudmannen får kritik/föreläggande som leder till 
utredning av Skolinspektionen finns ingen analys av, men uppfattningen är att det ligger 
på normalnivå utifrån tidigare läsår.  
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1 Tillämpning 
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten 
planerar och utvärderar i relation till läroplanen. 

Rektor omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa 
utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som 
utvärdering. 
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2 Systematik och dokumentation i skollagen 
4 kap. skollagen (2010:800) 

Enhetsnivå 

4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet... 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål 
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 

Centrala begrepp  
Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas 
kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa 
uppföljningar och som regelbundet sker på skolan 

Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill 
säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till 
målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder. 

Åtgärdsarbete omfattar det system som skolan har för att utforma åtgärder, utifrån 
utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan. 
Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på – 
vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. 

Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild 
skola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån rektorn tar det övergripande 
ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik. 
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3 Rektors ledningsdeklaration 
Alla rektorer har beskrivit hur de som pedagogisk ledare och chef styr verksamheten 
mot de nationella målen. Syftet är att huvudmannen skall få en uppfattning om hur 
rektorer styr och leder sin verksamhet. Rektors vision sätter riktningen för skolans 
utveckling. Samtliga rektorer ansvarar för sin inre organisation enligt skollagen och 
inom vissa områden har huvudmannen valt att centralisera sina resurser för att 
säkerställa likvärdighet och även beakta rektors arbetsmiljö. Det är bland annat 
Resursteamet (skolläkare, skolsköterskor och psykologer) lokalsamordning och 
Kostenheten. Efter dialog med rektorerna är kuratorerna from läsåret 2019/20 en del av 
skolans inre organisation. Rektorerna träffas varje vecka under ett kortare möte samt en 
heldag per månad med fokus att tillsammans bidra till likvärdigheten på alla våra 
skolor. De biträdande rektorerna deltar också på dessa möten när rektor anser att det 
behövs. 

Grundläggande information om fritidshem  

Fritidshemmet kompletterar utbildningen till de obligatoriska skolformerna. 
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 
meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven 
och elevens behov (14 kap. 2 § skollagen). Inom Utbildningskontoret bedrivs 
fritidshemsverksamhet vanligtvis för elever till det år de fyller 10 år. Verksamheterna 
finns vid Bergaskolan, Brunnaskolan, Lillsjöskolan, Härneviskolan, Finnstaskolan, 
Råbyskolan och Tjustaskolan. 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen behöver fortsätta ha fokus på rektors 
arbetsmiljö och skapa en organisation där delaktighet är i fokus. Satsningen sedan 
hösten 2018 tillsammans med f.d. utbildningschef för rektorsprogrammet på 
Stockholms universitet på att stärka rektors möjligheter att utöva pedagogiskt ledarskap 
är delvis unik i Sverige och efter utvärdering våren 2020 beslutades att den skulle 
fortsätta läsåret 2020/21. Upplägget är halv- och heldagar i seminarieform som planeras 
av verksamhetschef skola och f.d. utbildningschef för rektorsprogrammet. På grund av 
Covid-19 är insatsen pausad tills vidare. 
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3.1 Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet 

Verksamhetschef skola genomför årligen kvalitetsdialoger med rektor för 
fritidshemmet. Utbildningskontorets genomför centralt beslutade enkäter, besök och 
observationer.  

Goda exempel från våra skolors fritidshem: 

 Vid varje ny termin lämnar fritidshemmen in verksamhetsplaneringar till rektor 
och arbetet utvärderas varje termin direkt i SKA-planen.  

 Flera skolor har använt sig av Skolverkets webb-utbildning "Fritidshemmets 
uppdrag" och arbetet leds av biträdande rektor tillsammans med behörig 
fritidslärare. 

 Fritidsläraren och samordnare för fritidshemsverksamheten ingår i kommunens 
centrala nätverk för fritidshem. 

 Uppföljning av verksamheten sker genom att biträdande rektor besöker 
verksamheten vid några tillfällen varje termin och avstämning sker sedan med 
rektor. 

 Rastverksamheten följs upp en gång i mitten och i slutet av terminen. Sker både 
skriftligt och i fritidsmötet. 

 Skolor har använt Skolverksmodulen Lärande i Fritidshemmet för att fördjupa 
kunskaperna i fritidshemmets läroplan. 

 Exempel finns där fritidspersonalen utgör ett eget arbetslag som leds av 
biträdande rektor.  

 Exempel finns där rektor finns med i fritidsverksamheten varje dag.  

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen anser att skolorna har en systematisk 
uppföljning av samtliga verksamheters utveckling. Målen och förbättringsområdena för 
fritidshemmet har förtydligats och det finns goda förutsättningar för en fungerade 
uppföljning av utvecklingen. Utmaningen är att få tag på behöriga fritidspedagoger som 
är en bristvara både i Upplands-Bro och i riket i stort. Som tur är finns det erfarna 
fritidsledare/barnskötare på våra skolor. Vi ser på flera skolor att rektor eller biträdande 
tar ett extra stort ansvar som är en utveckling jämfört med tidigare år. 

3.2 Fritidshemmets mål och förbättringsområden 

Verksamheten skall ge elever en positiv, inspirerande och meningsfull fritid. Den skall 
komplettera skolan och utgå från elevens eget behov och intresse. Främja elevens 
fantasi och förmåga att lära sig olika begrepp. Uppmuntra och erbjuda eleven att pröva 
egna och andras idéer. Verksamheten skall även erbjuda eleverna möjlighet till vila och 
avkoppling för hälsa och välbefinnande. Eleven skall kunna känna glädje och 
inspiration. Syftet är att stärka självkänslan och självförtroendet hos varje individ. 

Fritidshemmet ska uppmuntra eleven att komma med egna idéer i verksamheten. Det 
ska läggas stor vikt vid att alla elever skall vistas i en lugn, trygg och tillåtande miljö. 
Inom fritidshemmet erbjuds aktiviteter såsom skapande i olika material, lek i olika 
former, utevistelse med mycket rörelse och språk/kommunikation. 

Goda exempel från våra skolors fritidshem; 

 Ett arbetssätt är att fritidspedagogen får ta ett större ansvar för att läroplanen 
följs. Fritidspedagogen tar ett delansvar tillsammans med sin kollega på "sidan" 
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för att samplanera och samarbeta. På så sätt lär barnen känna fler vuxna och det 
blir inte lika sårbart när en fritidspersonal saknas. 

 Flera skolor har haft ett erfarenhetsutbyte kring förbättringsområden, de 
biträdande rektorerna har lett detta arbete.  

 För att inspirera eleverna till nya upptäckter och nya fritidsintressen har skolorna 
arbetat med aktiviteter som är obligatoriska. För att få varierade och 
meningsfulla aktiviteter planera för olika teman för varje månad. 

 För att skapa ett tryggare fritids arbetar personalen med att ha tydliga rutiner 
kring mellanmål, samlingar, aktiviteter och vem som ansvarar för detta. 
Personalen är schemalagd så att vi har den högsta bemanningen under den 
period på dagen då flest fritidsbarn är närvarande. 
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4 Målområden - fritidshem 
Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de 
övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i läroplanen. Begreppet 
undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och 
lärande utgör en helhet. 

4.1 Normer och värden  

Skolans mål är att varje elev 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar samt personliga erfarenheter 

 respekterar andra människors egenvärde 
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, 

samt medverkar till att hjälpa andra människor 
 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen 
 och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen  
Fritidshemmen arbetar aktivt med normer och värden och visar inom olika områden och 
med olika aktiviteter ett strukturerat och tydligt arbete mot målen. 
Likabehandlingsplaner, utbildning av personal, temadagar, fritidsråd med mera är 
verktyg för att lyfta arbetet inom målområdet. 

Enligt skollagens 6 kapitel om åtgärder mot kränkande behandling ska huvudmannen se 
till att det inom ramen för varje verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av elever. Enligt 6 kap. 10 § är en rektor, som får 
kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 
med verksamheten, skyldig att anmäla detta till huvudmannen 

Huvudmannen har ett ansvar för att anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 10 § iakttas, 
samt en skyldighet att utreda uppgifter om kränkande behandling och vidta åtgärder för 
att förhindra att kränkningar sker. Kränkande behandling definieras enligt 6 kap. 3 § 
som ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 
kränker ett barns eller en elevs värdighet. Anmälningsskyldigheten omfattar även 
diskriminering och trakasserier enligt diskrimineringslagen. 

Utbildningskontoret har rutiner för rektors anmälan till huvudman. Anmälningarna görs 
via kommunens nya ärende och dokumenthanteringssystem där utredare och 
verksamhetschef skola på utbildningskontoret sammanställer och bedömer om insats 
också krävs av huvudmannen. 

Goda exempel från våra skolors fritidshem: 

 Skolor använder sig av lågaffektivt förhållningssätt till eleverna.  
 Fritidshemmen fortsätter påbörjat arbete kring NPF-säkring och tillgänglighet. 
 I Bergaskolan värdegrund står det att vi ska bekräfta våra elever varje dag, det 

gör vi på flera olika sätt bl.a. hälsar vi alltid på varandra när vi möts på skolan. 
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 Eleverna ges möjlighet att utveckla sociala färdigheter såsom turtagning och att 
följa regler. Detta görs genom att spela spel och delta i lagspel. För att undvika 
utanförskap och att någon blir bortvald så väljer alltid vuxna lag då aktiviteterna 
leds av vuxna. 

 Fritidshemmen arbetar med Hållbar utveckling och återanvänder material i sitt 
skapande. 

 Skolorna satsar på att ha många vuxna ute bland eleverna på raster. För att 
motverka utanförskap och utsatthet så erbjuder vi rastaktiviteter som leds av 
vuxna för eleverna. 

 Fritidshemmen har nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling 
och dåligt språkbruk. Eleverna får träna på att leva sig in i andra människors 
situationer och på så sätt ge eleverna egna verktyg för att klara det sociala spelet. 
Detta görs genom rollspel, lekar, filmer och värderingsövningar där eleverna får 
träna på ställningstagande och hur vi ska vara mot varandra för att alla ska trivas 
och må bra.  

 Ett sätt att öka medvetenheten om fritidshemmets uppdrag i personalgruppen har 
varit att tillsätta en särskild utvecklingsgrupp och att ha ett tydligt ledarskap av 
biträdande rektor. 

 Ett exempel är likvärdigt arbete med kränkningsärenden både under fritidstid 
och skoltid med socialpedagogen som stöd.  

 En struktur för bildstöd för elever genomförs i form av tavlor över veckans och 
dagens aktiviteter. 

Resultat och analys 

  

 

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen bedömer att det bedrivs ett systematiskt 
kvalitetsarbete inom området på våra skolor och att fritidshemmen har en tydlig plan för 
att i ännu större utsträckning uppfylla målen för normer och värden, att alltid sträva mot 
alla elever är trygga och känner sig involverade. Huvudmannen ser att fritidshemmen 
har en tydlig plan för att i ännu större utsträckning uppfylla målen för normer och 
värden.  Våga visaenkätens svar visar att eleverna på fritidshemmen i kommunen är 
fortsatt trygga och trivs. Corona har delvis förändrat innehållet, så många aktiviteter är 
utomhus. 

   

4.2 Centralt innehåll och syfte 

Utgår från centralt syfte och innehåll ur läroplanen 

 Språk och kommunikation 
 Skapande och estetiska uttrycksformer 
 Natur och samhälle 
 Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 



62 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 - UN 20/0019-3 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 : SKA-plan fritidshem 2019-20 (Utbildningsnamnd)

Utbildningsnämnden, SKA-plan fritidshem 2019–20 10(17) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen  

Goda exempel från våra skolor: 

 Arbete med årshjul är ett sätt att temainriktat få in allt centralt innehåll i 
aktiviteterna.  

Språk och kommunikation 

 Fritidshemmen deltar i Läsa Äger-projektet och har högläsning som en 
obligatorisk aktivitet en gång i veckan. På loven genomför högläsning varje dag.  

 Ett exempel är minibibliotek/läsvrå på fritids för att uppmuntra till spontan 
läsning och bokprat. 

Skapande och estetiska uttrycksformer 
 Charader, drama och teater som är språkfrämjande används i verksamheten.  
 Exempel på skapande aktiviteter där eleverna arbetat med växter, målat, klippt 

och klistrat.  
 Tagit in och skapat med olika material ifrån naturen. 
 Ett fritidshem har jobbat med fritidsslöjd där eleverna fått göra egna 

schackpjäser, drömfångar och arbetat med fingervirkning.  
Natur och samhälle 
 Ett fritidshem har arbetat vidare med skolans NTA-projekt. 
 
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse  
 Exempel på fysiska aktiviteter är eget OS med olika grenar, fotbollsturnering, 

och bad i simhall. Vissa av dessa aktiviteter genomför flera skolor tillsammans 
med sina fritidshemgrupper.  

 Exempel finns där eleverna själva leder aktiviteter i gymnastiksalen till exempel 
parkour, hinderbana och gymnastik. 

 Fritidshemmen genomför skogsutflykter, parkutflykter, museum besök, och 
besöker friluftsområden. 

 Skolorna har haft gemensamma uteaktiviteter, till exempel grillningar där olika 
fritidsavdelningar träffats 

 

Resultat och analys 
  

 

Huvudmannens kommentar: Huvudman konstaterar att de olika delarna av det 
centrala innehållet får olika stort utrymme men har utvecklats positivt jämfört med förra 
läsåret. Med ännu bättre och mer långsiktig planering kan man åtgärda detta. Det 
centrala innehållet har en viktig roll i planeringen av aktiviteter. Huvudmannen anser att 
verksamheten på fritidshemmen bedrivs på ett strukturerat och målinriktat sätt och att 
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fritidshemmet på alla våra skolor blivit mer integrerad i den vanliga skolan jämfört med 
tidigare vilket är en kvalité i sig. Det är numera vanligt att även lärare stödjer och täcker 
upp för fritidspersonal då man ser och upplever glädjen hos eleverna om inte den 
behöver ställas in pga. personalfrånvaro. Våga Visa enkäten visar också att 
vårdnadshavare ser denna positiva utveckling med ett stimulerande verksamhet inom 
fritidshemmet. 

4.3 Elevernas ansvar och inflytande 

Skolans mål är att varje elev 

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 
 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan, och 
 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former. 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen  
Rektorerna har beskrivit hur de arbetar för att öka elevernas ansvar och inflytande. Det 
är ett utvecklingsområde för många av skolorna och en reflektion är att eleverna och 
"vuxenvärlden" inte alltid är överens om vad eleverna kan ta ansvar för och ha 
inflytande över. Detta medför en diskrepans mellan det inflytande som upplevs hos 
eleverna och det inflytande som skolan anser att man ger eleverna. 

Rektorerna redogör för hur eleverna ges möjlighet till inflytande över och möjlighet att 
välja arbetssätt och arbetsmetoder. 

Goda exempel från skolorna är: 

 När det gäller val av aktiviteter arbetar fritidshemmen med en blandning av 
elevernas önskemål och pedagogernas val utifrån ett lärandeperspektiv. Vissa 
aktiviteter är obligatoriska för alla, till exempel att vara i skogen och ha 
högläsning inom Läsa Äger. Vissa aktiviteter är frivilliga som eleverna kan välja 
mellan.   

 Önskemål från eleverna samt olika behov uppmärksammas av personalen och 
styr planerade aktiviteter.  

 En skola arbetar med pedagogiska planeringar, s.k. Frippar, för de fasta 
aktiviteterna och ansvar för dessa fördelas bland pedagogerna.  

Resultat och analys 
Huvudmannens kommentar: Huvudman anser att fritidshemmen på olika sätt arbetar 
systematiskt med att involvera eleverna i demokratiska processer och att nästan alla 
fritidshem har nu fungerande fritidsråd för att ge eleverna ökat ansvar och inflytande. 
Det ser dock olika ut inom samma enhet, samt mellan olika enheter och visar att arbetet 
inom målområdet elevernas ansvar och inflytande fortfarande kräver ytterligare 
åtgärder. För att påskynda arbetet bör huvudmannen stimulera det prioriterade arbetet 
med att få behöriga fritidspedagoger och även vid möjlighet tillsätta en förstelärartjänst 
inom fritidshemmet. 

4.4 Skola och hem 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 
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de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 

Skolan ska 

 samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, 
trivsel och kunskapsutveckling, och 

 hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta 
respekt för elevens integritet. 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen  
Fritidshemmen kommunicerar med vårdnadshavare via plattformen Vklass, utöver den 
dagliga kommunikationen som sker på morgon och eftermiddag. Känsligare frågor lyfts 
i andra forum än Vklass, exempelvis via möten eller bokade samtal. Skolorna har också 
föräldramöten där fritidshemmets personal deltar. Flera enheter har också föräldraråd 
som träffas 2–3 gånger per termin och några har öppet hus med föräldrafika. Detta år är 
flera av dessa aktiviteter inställda pga. Corona. Många enheter lyfter att fritidshemmets 
personal har deltagit eller kommer att delta i utvecklingssamtalen framöver i ett led att 
informera föräldrarna om deras barns utveckling. 

Goda exempel från våra skolors fritidshem: 

 Fritidshemmen använder olika kommunikationsmedel beroende på situation och 
händelse. Personalen mejlar, ringer, har både spontana och bokade möten med 
vårdnadshavare. När vårdnadshavarna hämtar sina barn är personal måna om att 
möta upp och berätta hur dagen varit för deras barn. 

 Flera skolor använder aktivitetstavlor på fritids där vårdnadshavarna kan läsa 
vilka aktiviteter som planeras varje vecka.  

 Fritidshemmen lägger ut månadsbrev i Vklass en gång i månaden där de berättar 
om vad som gjort och vad som planeras. 

 Skolorna uppmärksammar Fritidshemmets dag då vårdnadshavarna är inbjudna 
att besöka skolan. Ett annat exempel är att vårdnadshavare bjuds in till 
luciafirande utomhus. 

 Flera skolor har med fritidspersonal på utvecklingssamtal tillsammans med 
klassläraren. 

 Mycket av verksamheten under våren har genomförts utomhus på grund av 
Corona.  

Resultat och analys 
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Våga visa enkäten visar att knappt hälften av föräldrarna anser sig få information om sitt 
barns utveckling på fritidshemmen medan drygt hälften anser att de inte får det. Det är 
dock en liten ökning jämfört med 2019. Det är fortfarande låg svarsfrekvens bland våra 
vårdnadshavare så våra skolor behöver uppmuntra sina vårdnadshavare att bli mer 
delaktiga i Vklass. Vissa skolor erbjuder uppkopplade Ipads när vårdnadshavare hämtar 
och då får de möjlighet till högre svarsfrekvens. 

Huvudmannens kommentar: Huvudman anser att skolorna har flera fungerande 
kommunikationsvägar med sina vårdnadshavare, men när det gäller information om 
elevens utveckling är det fortsatt ett utvecklingsområde som bör följas upp med 
ytterligare åtgärder även om resultat för 2020 är något högre jämfört med 2019. 
Fritidspersonal är idag på de flesta skolor med på utvecklingssamtal men behöver 
tydliggöra att väl fungerande fritidshem också påverkar elevens resultat och utveckling i 
den vanliga skoldelen. 

4.5 Övergång och samverkan  

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 
varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta 
kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 
sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan 
ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska 
även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras 
vårdnadshavare inför övergångar. 

Skolan ska 

 i samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer 
och fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om 
innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression 
i elevernas utveckling och lärande, 

 i samverkan med arbetslaget i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och 
fritidshemmet förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar, 

 vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra 
anpassningar eller särskilt stöd, och 

 ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om undervisningen i 
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen  
Det finns handlingsplaner för övergång från förskola till skola som revideras varje år. 
Skolorna och förskolorna i de olika områdena (Bro, Kungsängen och Brunna) 
samarbetar för att övergångarna från förskolan till skolan ska bli så likvärdiga och 
värdeskapande som möjligt. Vårdnadshavare och förskolepedagoger har 
överlämnandesamtal med skolan när det gäller elever som har behov av extra 
anpassningar och särskilt stöd. Kedjeträffar, då förskolor och skolor inom området 
träffas, genomförs varje termin. 

Möjlighet ges till individuell inskolning för att möta elevers behov i samband med 
övergången. Vårdnadshavare får inbjudan till skolbesök i samband med placeringar i 
förskoleklass. Föräldramöte anordnas inför skolstart i förskoleklass. 

I de flesta klasser åk F-3 arbetar fritidspersonal som sedan möter eleven även i 
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fritidshemsverksamheten. På skolorna samverkar fritidshemsavdelningarna och i flera 
fall finns fritidspedagoger som leder det pedagogiska arbetet 

Under sommar- och jullov samverkar skolorna och har gemensam verksamhet på en 
enhet. Inför dessa lov träffas personal från de olika skolorna för att förbereda och 
planera arbetet. Vårdnadshavare får information om verksamheten i samband med att de 
ska lämna in anmälan om elevernas närvaro under loven. 

Goda exempel från våra skolors fritidshem: 

 Möjlighet ges till individuellt anpassad inskolning till såväl förskoleklass som 
fritidshem. 

 Vid lov samverkar skolorna. Föräldrar informeras noga om rutiner och 
ordningen runt detta. Sammanslagningarna föregås av planeringsmöten där rutin 
och säkerhetsfrågor synliggörs. 

 Inför övergång från förskoleklass till år 1 – möts överlämnande lärare och i 
förekommande fall även speciallärare 

 Inför övergång förskola till förskoleklass/fritids följer skolorna arbetsplanen för 
övergångar som omfattar studiebesök med lärarmöte, lunchmöte och 
fritidsbesök. 

 Överlämningssamtal. 
  

Resultat och analys 

Huvudmannens kommentar: Huvudman anser att det finns tydliga planer och 
riktlinjer för övergångar och samverkan mellan fritidsdelen och skoldelen. Det gäller 
även mellan förskolan och förskoleklass. Stort fokus ligger på de elever som behöver 
extra anpassningar och särskilt stöd. 

4.6 Skolan och omvärlden 

Skolans mål är att varje elev 

 kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden 

 har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv 
 har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 

länder. 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen  
Personalen på fritidshemmen ska verka för att utveckla kontakter med kultur och 
arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som 
en lärande miljö. 

Goda exempel från våra skolors fritidshem: 

 Exempel där eleverna på fritidshemmet har fått testa på olika aktiviteter genom 
olika föreningar inom och utom kommunen till exempel skytte och skridskor i 
Bålsta ishall.  

 Fritidshemmets personal uppmuntrar eleverna att prova på nya aktiviteter. 

 Pedagogerna samtalar med barnen kring deras funderingar om olika yrken och 
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samhället i stort.  

 Rollekar på fritids med hjälp av leklådor eller stationer ger eleverna möjlighet att 
prova på olika yrken eller roller. Många spontana diskussioner med elever kring 
deras framtidsval. 

  

Resultat och analys 
  

Huvudmannens kommentar: Huvudman anser att det sker ett aktivt arbete med skola 
och omvärld på våra skolor med goda exempel ovan. Skolorna utnyttjar väl de lokala 
förutsättningar i sina olika besök och kontakter. Flera skolor använder sina 
vårdnadshavare som en resurs för att få inblick i olika yrken för eleverna. 

  

4.7 Bedömning och betyg 

Skolans mål är att varje elev 

 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 
 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen  
Vid bedömning och betygssättning i grundskolan ska läraren utgå från all tillgänglig 
information om elevens kunskaper i relation till kunskapskraven. Fritidshemmen kan 
komplettera lärares underlag inför bedömning och betyg, även om fritidshemmet inte 
primärt är till för att bedöma elevers kunskaper. Hur information om elevens kunskaper, 
i de fall då de endast visats i fritidshemmet, förs vidare till lärare är ett 
utvecklingsområde. Flera skolor beskriver att fritidspersonal även deltar på motsvarande 
utvecklingssamtal, vilket klart underlättar det arbetet. 

Man erbjuder aktiviteter på fritids som hjälper barnen att uppnå sina kunskapsmål, 
exempelvis erbjuds läxhjälp på flera enheter. Fritidshemmet arbetar för att ständigt öka 
elevernas självständighet i vardagliga göromål och reflektera över hur det arbete man 
gjort utfallit. 

Goda exempel från våra skolors fritidshem: 

 De flesta klasslärare har s.k. elevledda utvecklingssamtal där eleven löpande 
tillsammans med lärare ges möjlighet till en formativ dialog och bedömning. 
Flera skolor inkluderar fritids i dessa utvecklingssamtal så att även målområden 
för fritidshemmet ingår. 

 Fritidsverksamheten låter eleverna reflektera över värderingar och beteenden 
och på det sättet tränas de i att uppmärksamma sina mönster och behov. 

 Fritidshemmet arbetar för att ständigt öka eleverna självständighet i vardagliga 
göromål och reflektera över hur arbete man gjort utfallit.  

 Tillgänglighetsverktyget via SPSM har använts och arbetslag har valt 
fokusområden som verksamheterna samtalar om och försöker utveckla. Allt 
under speciallärares/specialpedagogers ledning, 
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 Speciallärare/specialpedagog har hållit kurs för fritidspersonal som arbetar som 
elevassistenter för att stötta dem i arbete i såväl skola som fritids runt elever med 
svårigheter 

 Fritidshemmet fortsätter att NPF-anpassa lärmiljön. 

 

Resultat och analys 
Huvudmannens kommentar: Huvudman anser att det bedrivs ett kvalitativt bra arbete 
på våra skolor inom området. Det sker ingen kontinuerlig bedömning av eleverna i 
fritidshemsverksamheten, men man reflekterar och för samtal med eleven kring hens 
utveckling, ofta vid utredning av situationer och händelser. Läxhjälp erbjuds ofta och 
uppskattas mycket som åtgärd av vårdnadshavare. På flera skolor har 
speciallärare/specialpedagog hållit kurser för fritidspersonal i rollen elevassistenter så 
de får flera verktyg i att stötta sina elever. Vi kan också se där det fungerar extra väl får 
också den vanliga klassen stöd som en bieffekt. 
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5 Synpunkter och klagomål - fritidshem 
Rutiner för klagomålshantering ser ut enl. följande: 

Förhållningssätt 

Klagomål och synpunkter ska alltid tas på allvar och hanteras utan dröjsmål. Samtliga 
medarbetares förhållningssätt ska präglas av: 

 Klagomålslämnaren i fokus 
 Gott bemötande 
 God information som skapar realistiska förväntningar 
 Klagomål och synpunkter välkomnas, både muntliga och skriftliga 
 Klagomål och synpunkter ger möjlighet till förbättringar 
 Skyndsam återkoppling med en bekräftelse om att klagomålet eller synpunkten 

tagits emot 

Rutiner på respektive enhet 

Samtliga enheter ska informera om följande gång för klagomålshantering: 

 Klagomål och synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt. 
 Klagomål och synpunkter skall i första hand lösas av berörd personal. 
 Om klagomålslämnaren inte är nöjd med personalens hantering av ärendet kan 

den vända sig till enhetschefen/rektor. 
 Är klagomålslämnaren inte nöjd med enhetschefens/rektors/verksamhetschef 

hantering av ärendet kan den vända sig till Utbildningsnämnden. 
 Är klagomålslämnaren inte nöjd med kommunens hantering är det även möjligt 

att lämna sitt klagomål till Skolinspektionen. 

Vad klagomålet bör innehålla  

Ett klagomål bör innehålla: 

 Namn och kontaktuppgifter 
 Uppgifter om vilken verksamhet som klagomålet gäller 
 Kortfattad beskrivning av klagomålet 

Om den som utreder klagomålet behöver några kompletterande uppgifter tas kontakt 
med den som lämnat klagomålet. 

Webbformulär 

Klagomål eller synpunkter riktade till Utbildningsnämnden lämnas via ett anpassat 
webbformulär som finns tillgängligt på kommunens webbplats. Det går även bra att 
skicka klagomålet med e-post till Utbildningsnämnden.  

Dokumentation och uppföljning 

Alla inkomna klagomål registreras, följs upp, och blir en allmän handling. Det innebär 
att andra kan ta del av klagomålet. I undantagsfall kan uppgifter i en allmän handling 
sekretessbeläggas. Klagomålslämnaren kan dock välja att vara anonym, men då sker 
ingen återkoppling. 

Det är svårt att få fram tillförlitlig statistik över antalet klagomål som inkommer till 
skolorna. De flesta klagomål hanteras på enheterna.  
Huvudmannens kommentar: Huvudmannen anser att det finns väl fungerande rutiner 
både på våra skolor samt de ärenden som hanteras av utbildningskontoret. 
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1 Tillämpning 
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-planen) ger uttryck för hur enheten 

planerar och utvärderar i relation till läroplanen. 

Rektor omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av interna/externa 

utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens planering som 

utvärdering. 

Avstämning av SKA-planen sker två gånger per år. 
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2 Systematik och dokumentation i skollagen 
4 kap. skollagen (2010:800) 

Enhetsnivå 

4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 

förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 

elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet... 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål 

som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 

finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga 

åtgärder vidtas. 

Centrala begrepp  
Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas 

kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa 

uppföljningar och som regelbundet sker på skolan 

Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill 

säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till 

målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder. 

Åtgärdsarbete omfattar det system skolan har för att utforma åtgärder, utifrån 

utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan. 

Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på – 

vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. 

Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild 

skola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån rektorn tar det övergripande 

ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik 
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3 Grundläggande information om skolan 
Grundsärskolan är en del av Ekhammarskolans verksamhet. Grundsärskolan är 

organiserad som ett arbetslag med fyra olika åldersblandade klasser och ett fritidshem 

enligt följande: 

Grundsärskola inriktning ämnesområden (1 klass): 1-9 A - ansvarsläraren behörig lärare 

för grundsärskolan. Grundsärskola inriktning ämnen (3 klasser): 1-3 B - behörig 

ansvarslärare för grundskola, 4-6 B - behörig ansvarslärare för grundskola, 7-9 B - 

behörig ansvarslärare för grundsärskola. 

I verksamheten finns även en specialpedagog/förstelärare med ett särskilt ansvar för att 

utveckla arbetet med formativt arbetssätt samt leda det systematiska kvalitetsarbetet i 

arbetslaget. En fritidspedagog, två förskollärare och tio elevassistenter (med olika 

sysselsättningsgrad) stöttar eleverna under skoldagen och bedriver fritidsverksamhet för 

eleverna på eftermiddagar och lov. Grundsärskolan bedriver också korttidstillsyn 

(fritids) enligt LSS och får dessa uppdrag via socialtjänsten. 

Ekhammarskolans grundsärskola har större delarna av sin verksamhet i paviljonger en 

bit ifrån Ekhammarskolans övriga skolområde. 

Grundsärskolans skolgård är inhägnad och relativt liten i omfattning. På skolgården 

finns en stor altan, klätterställning, gunga, studsmatta och gräsmatta. Vi saknar i 

dagsläget förrådsbyggnad och skulle behöva fler stimulerande lekytor för eleverna där 

de får möjlighet att träna olika motoriska färdigheter. 

Utmaningar ur ett organisatoriskt perspektiv: 

Den kraftiga ökningen av antal elever och personal har lett till ett behov av att utöka 

grundsärskolans skolledarresurs. Inför läsåret 19/20 utökades därför biträdande rektors 

tjänstgöringsgrad till 100% med fokus på grundsärskolans verksamhet. 

Huvudman behöver säkerställa en framtida tillgång till lokaler/lärandemiljöer som 

erbjuder elever och personal en god och stimulerande arbetsmiljö. Bristen på lokaler har 

gjort det svårt för Ekhammarskolan att ta emot alla kommunens elever som blir 

mottagna i grundsärskola. 

Prioriterade utvecklingsområden lå19/20 har varit: 

- Formativt arbetssätt. 

- Digitalt lärande. 

- Fritidspersonalens uppdrag. 

 Huvudmannens kommentar: 

Härneviskolan fick i uppdrag i maj 2019 att starta upp Grundsärskola för initialt 4-5 

elever då Ekhammarskolan inte hade möjlighet att ta emot samtliga och behovet av 

platser framåt finns. Flera av de första eleverna var vid terminsstarten hösten 2019 inte 

fullt mottagna i grundsärskolan, alla utredningar var inte klara. Samtliga elever mottogs 

i grundsärskolan under hösten. Under första läsåret utökades verksamheten under hand 

så till slutet av läsåret innefattades verksamheten av 9 elever. Inför höstterminen 2020 

har verksamheten 12 elever. Samtliga elever läser enligt ämnesområden. En elev är fullt 

ut integrerad i grundskolan och läser enligt särskolans läroplan. Då verksamheten var 

under uppstart första läsåret har ingen separat SKA-rapport skrivits för verksamheten 

utan har integrerats i Härneviskolans SKA-rapport för 19/20 och följts upp i den 
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kvalitetsdialog som genomförts för Härneviskolan. Grundsärskolans del kommer att 

redovisas i SKA-planen för hela kommunens grundsärskola hösten 2021. 

3.1 Personal 

Tabell 

  Heltidstjänster (per den 15 oktober resp läsår) 

Läsår 
Totalt 
antal 

personal 

Rektor / 
Bitr. 

rektor 
Lärare 

Lärare m. 
leg (%) 

Övrig 
personal 

Antal 
elever 

per lärare 

Studie 
och 

yrkesvägl
ed 

Antal 
elever 

per syv 

19/20 20 1 5,0 64 10 5,4 0,1 270 

18/19 20 0,5 4,5 50 10 5,7 0,1 260 

17/18 12,45 0,5 3,95 50 8,5 4,3 0,1 170 

16/17 11,3 0,5 3,3 69 8,0 4,54 0,1 150 

Samtliga lärare på grundsärskolan har lärarlegitimation för undervisning i grundskolan. 

Den % som angivits i tabellen gäller lärare med behörighet för grundsärskolans 

verksamhet. 

Resultat och analys 

Utvärdering lå 19/20 

Utmaningen på grundsärskolan handlar främst om att verksamheten vuxit mycket på 

kort tid. Personalen är relativt ny för varandra, har varierande utbildning och delvis 

olika syn på vad som ingår i uppdraget. Under läsåret 19–20 har fritidspersonalen varit 

organiserade i två grupper och jobbat med Skolverkets fortbildning "Fritidshemmets 

uppdrag". 

Lärarna på skolan skulle ha besökt rikskonferensen för grundsärskolan med fokus på 

framtidens särskola och digitalt lärande men konferensen blev inställd på grund av 

Coronapandemin. 

3.2 Elever 

Läsår Totalt antal barn per 15 oktober 

 Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 
Antal barn 
med annat 
modersmål 

Antal barn 
med 

modermåls 
undervisnin

g 

Antal barn 
med 

studiehandl
edning 

Antal elever 
som följer 
kursplanen 

i Sva 

19/20 8 9 10 5 3 0 2 

18/19 6 8 12 5 3 0 2 

17/18 5 5 7 2 0 0 0 

16/17 3 7 5 1 0 0 0 

Resultat och analys 

Utvärdering lå 19/20 

I dagsläget har vi ett fåtal elevplatser kvar om nya elever flyttar in. Det gäller främst i 

klasserna 1-3B och 4-6B där vi har elever som läser med inriktning mot ämnen. 
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Lokalernas storlek och utformning är det som begränsar våra möjligheter att ta in fler 

elever. 

  

4  Rektors ledningsdeklaration 
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 

övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella 

målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande 

till de nationella målen och kunskapskraven. (Lgr 11) 

Grundsärskolans viktigaste uppgift är lärande, och de elever som går i grundsärskolan 

ska erbjudas de insatser som krävs för att var och en ska utvecklas i riktning mot de mål 

som finns beskrivna i läroplanen. Det är följaktligen vår uppgift att se till att alla våra 

elever upplever trygghet, trivsel och lust till lärande i skolan. Detta arbete ska utgå ifrån 

identifierade framgångsfaktorer såsom höga förväntningar på varje elevs vilja och 

möjlighet att lära och ta ansvar, samt individuella anpassningar såväl studiemässigt som 

socialt, utifrån varje elevs förutsättningar och behov. 

Den mångfald som elevernas olika bakgrunder, åldrar, intressen och erfarenheter 

representerar är en tillgång för skolan och erbjuder unika möjligheter att utveckla 

förståelse och respekt för alla människors lika värde. En annan tillgång är 

vårdnadshavarnas stora kunskap om sina barn. Denna kompetens ska vi ta till vara och 

respektera genom att ta initiativ till tät samverkan mellan elev, vårdnadshavare och 

skolans personal. 

Arbetslaget utgör grunden i den lärande organisationen. I arbetslagen samarbetar 

pedagoger med olika kompetenser och erfarenheter för att tillsammans planera, 

genomföra och utvärdera undervisningen. I detta arbete ska vi stötta, lära av och utmana 

varandra för att pröva och utveckla arbetssätt och arbetsformer som gynnar elevernas 

utveckling. 

För att de olika delarna av verksamheten – som alla är lika viktiga - ska fungera som en 

helhet är det viktigt att skolledningen verkar för att all personal känner till och arbetar i 

riktning mot våra gemensamma mål. Detta förutsätter ett demokratiskt ledarskap där 

alla medarbetare ges inflytande och möjlighet att påverka. De arbetssätt vi använder ska 

präglas av ett öppet och tillåtande klimat där rätt till delaktighet och inflytande och 

möjlighet att uttrycka sina åsikter är centralt. Möjlighet till diskussion och kritiskt 

ifrågasättande ska genomsyra all undervisning och övrig verksamhet på skolan. 

Som ett verktyg för att systematiskt förbättra kvaliteten i verksamheten ska 

grundsärskolans uppnådda resultat regelbundet sammanställas och analyseras. 

Utvärderingar genomförs i arbetslagen i juni och i januari, och i samband med detta 

formuleras mål och aktiviteter för att nå ökad måluppfyllelse. Exempel på mål och 

resultat som följs upp är betyg, trygghet/trivsel och ansvar/inflytande. 

Resultat och analys 

Medarbetarenkäten lå 19/20: 

Resultaten på medarbetarenkäten 2019 visar ett godkänt, men något försämrat 

arbetsmiljöindex på 69. De allra flesta medarbetare trivs på sin arbetsplats, upplever att 

de har ett meningsfullt jobb och att styrning och ledning fungerar väl. 

Planerade åtgärder för att förbättra resultaten: 
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- Öka kunskapen kring reglerad arbetstid/förtroendearbetstid. 

- Fokus på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på SVG/APT. 

Huvudmannens kommentar: 
Resultat och uppföljning av medarbetarenkäten för 2019 visar att ett fungerande 

ledarskap utövas av rektor och biträdande rektor för grundsärskolan. Huvudmannen 

bedömer även att utökningen av biträdande rektorsfunktionen till 100% är i linje med 

organisationens storlek. 
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5 Målområden 

5.1 Normer och värden  

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling. 

Skolans mål är att varje elev 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar samt personliga erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde, 

 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, 

samt medverkar till att hjälpa andra människor, 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen, och 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv. 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål 

- I arbetet med att alla elever ska känna sig trygga i skolan har 

grundsärskolans verksamhet bidragit till att fler föräldrar än läsåret innan 

uppger att deras barn är trygga i skolan. 

Aktiviteter 

 Konstant tillgänglighet av vuxna, även under raster, till och från skolskjutsen. 

 Återkommande samtal med eleverna om trygghet och trivsel. 

 Tydlig struktur av veckan, dagen, lektionspass och arbetssätt. 

 Vi jobbar med olika typer metoder för att utveckla elevernas medvetenhet om 

sig själva, kamrater och olika relationer, både i grupp och enskilt 

 Enskilda arbetsrum för de elever som behöver detta alt. skärmar mellan 

bänkarna. 

 Kontinuerliga enskilda samtal med elever om trivsel, trygghet, vänskap mm. 

 Vi har klassråd och elevråd. 

 Pedagog från grundsärskolan sitter med likabehandlingsgruppen. 

 Läraren beslutar om sittplatser och gruppindelningar. 

 Tydliga ordningsregler som eleverna varit med och tagit fram.  

Åtgärder lå 19/20 för förbättrade resultat: 

- Fritids organiserar sig med fritidssamling varje eftermiddag för att skapa 

förutsägbarhet och trygghet hos eleverna. Ansvarig: fritidssamordnaren och 

arbetslagsledaren. 

- Arbeta mer med begreppsförståelse för att eleverna lättare ska kunna uttrycka sina 

känslor och sätta ord på sina upplevelser. Ansvarig. Arbetslaget och arbetslagsledaren. 

- Förbättra samarbetet och kommunikationen inom arbetslaget.  
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Ansvarig: Arbetslagsledare 

- Utveckling av den systematiska uppföljningen och analysen av resultaten i arbetslaget 

genom resultatdialog med skolledning på arbetslagsnivå och individnivå.  

Ansvarig: Skolledning 

När ska det följas upp  

Utvärdering i likabehandlingsgrupp och arbetslag (se bilaga Årshjul SKA). 

Uppföljning av antalet anmälningar av kränkande behandling. 

Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 

Utvärdering lå 19/20 

- I arbetet med att alla elever ska känna sig trygga i skolan har 

grundsärskolan bidragit till att fler föräldrar än läsåret innan uppger att 

deras barn är trygga i skolan. 

Målet uppnått. 

Vår bedömning är att eleverna är trygga i skolan. Bedömningen baseras på den 

trygghetsenkät som skolans Likabehandlingsgrupp (LBG) utför regelbundet i skolan, på 

antalet anmälningar till LBG, kontakter med vårdnadshavare samt elevernas upplevelse 

som de förmedlar till personalen på olika sätt. Arbetet och rutiner som utförs 

tillsammans med LBG är numera välkänt för samtliga medarbetare på grundsärskolan. 

Vi behöver fortsätta vårt påbörjade arbete med att utveckla fritidsverksamheten och 

personalens förståelse för sitt uppdrag. 

Huvudmannens kommentar: 

Huvudmannen bedömer att det finns ett väl utvecklat trygghetsarbete inom särskolan 

med stort fokus på resultatuppföljning på både grupp och individnivå. Arbetet med att 

öka medvetenheten på anmälan av kränkande behandling och att även grundsärskolan 

representeras i skolans likabehandlingsgrupp är bra enligt huvudmannen. 

Vårdnadshavare ser även denna positiva utveckling via trygghetsenkäten. 

5.2 Övergång och samverkan 

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 

varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 

perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta 

kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 

sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan 

ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska 

även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras 

vårdnadshavare inför övergångar. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål 

- Personalen som tar emot en ny elev har god kännedom om elevens behov 

och kan därför möta dessa på ett adekvat sätt från start. 
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Aktiviteter 

 Vid nyinskrivningar arbetar vi efter en särskild ”mottagandeplan” som vi 

reviderar och förbättrar regelbundet. 

 Överlämningsmöten när en elev byter klass inom vår verksamhet. 

 Gemensamma elevstödsmöten för hela grundsärskolan som gör att pedagogerna 

får kännedom om elevernas behov och deltar i diskussionerna kring hur vi möter 

behoven på bästa sätt. 

 Tätt samarbete och dialog mellan pedagogerna i de olika klasserna/stadierna på 

grundsärskolan genom måndagsmöten, arbetslagsmöten och fritidsmöten. 

När ska det följas upp  

 Utvärderas av elevhälsoteam och arbetslag. 

Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 

Utvärdering lå 19/20 

- Personalen som tar emot en ny elev har god kännedom om elevens behov 

och kan därför möta dessa på ett adekvat sätt från start. 

Målet uppnått. 

Genom att använda mottagandeplanen har vi rutiner för hur en elev ska tas emot i 

verksamheten och hur överlämning av information ska ske. De inskolningar vi haft 

under läsåret har fungerat mycket bra. Detta tillsammans med gemensamma 

elevstödsmöten har gjort att vi kunnat möta elevens behov tidigt. 

Vi behöver fortsätta att använda och revidera mottagandeplanen regelbundet även 

framöver. Arbetet med elevstödmötena fortsätter även nästa läsår och kommer att ledas 

av behörig specialpedagog. 

Huvudmannens kommentar: 
Huvudmannen anser att det finns fungerande rutiner vid övergång och samverkan inom 

grundsärskolan. Det som behöver utvecklas och prioriteras är överlämning av 

information vid bland annat ny inskrivning av elever som flyttar in i kommunen och 

idag hanteras av Resursteamet i dialog med skolan. 

5.3 Kunskaper 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för 

fortsatt utbildning. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust 

att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 

strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna 

ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 

former. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål: 

- Alla elever som läser med inriktning ämnen uppfyller kunskapskraven i 
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samtliga ämnen. 

- Alla elever som läser efter ämnesområden ska efter genomgången 

grundsärskola ha uppfyllt kunskapskraven inom varje ämnesområde. Vi 

strävar också efter att de som har förutsättningar uppfyller de fördjupade 

kunskapskraven. 

- Hela betygsskalan används vid bedömning av elever som läser ämnen. 

- Pedagogerna utarbetar en gemensam idébank med olika undervisningssätt 

för hur man kan presentera lärandemålen för eleverna. 

- Pedagogerna i skola och på fritids använder digitala lärverktyg för att 

eleverna ska befästa sina kunskaper (i olika ämnen) varje vecka. 

Aktiviteter 

 Vi använder olika bedömningsmaterial för att följa elevernas 

kunskapsutveckling. 

 IUP på varje elev i Vklass i samband med utvecklingssamtal 2 ggr/läsår. 

 Individanpassad undervisning, arbetsmaterial, litteratur m.m 

 Löpande kommunikation och dialog med vårdnadshavare om elevernas 

utveckling. 

 Tätt samarbete och dialog mellan pedagogerna i de olika stadierna på 

grundsärskolan genom möten i olika konstellationer. 

 En representant från lärargruppen deltar i skolans DIGI-grupp för ökad 

kompetens kring IKT och digitalisering.  

 Vi avsätter tid för kollegialt lärande på A-lagstiden var fjärde vecka. Tiden 

används för att diskutera lärandemålen och hur man kan presentera dem för 

eleverna på olika sätt. 

 Lärarna använder digitala lärverktyg med eleverna för att presentera och 

reflektera över lärandemålen varje vecka. 

 Lärarna dokumenterar sina olika sätt att presentera lärandemålen i den 

gemensamma idébanken i Teams. 

 Försteläraren har ett uppdrag att planera och leda arbetet med det kollegiala 

lärandet i arbetslaget avseende lärandemålen och att skapa den gemensamma 

idébanken. 

När ska det följas upp 

 Regelbunden utvärdering i arbetslaget. 

 Avstämning mot bedömning i lärplattformen gällande betygsresultat. Biträdande 

rektor följer upp och stämmer av hur det kollegiala lärandet fungerar med 

försteläraren en gång per termin. Ansvarig. Biträdande rektor 

 Biträdande rektor följer upp och deltar i arbetslagets kollegiala lärande på 

arbetslagstid minst 3 gånger per termin. Ansvarig: Biträdande rektor 

Resultat och analys 

Utvärdering lå 19/20:  

- Alla elever som läser med inriktning ämnen uppfyller kunskapskraven i 

samtliga ämnen. 

Målet uppnått. 
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Samtliga elever har omfattande stöd utifrån sina individuella behov, i olika 

lärsituationer, och behöver fortsätta att få det för att upprätta hålla de goda resultaten. 

- Alla elever som läser efter ämnesområden ska efter genomgången 

grundsärskola ha uppfyllt kunskapskraven inom varje ämnesområde. Vi 

strävar också efter att de som har förutsättningar uppfyller de fördjupade 

kunskapskraven. 

Målet uppnått. 

Samtliga elever har omfattande stöd utifrån sina individuella behov, i olika 

lärsituationer, och behöver fortsätta att få det för att upprätta hålla de goda resultaten. 

- Hela betygsskalan används vid bedömning av elevers kunskaper som läser 

ämnen. 

Målet inte uppnått även om vissa framsteg kan noteras. 

Hela betygsskalan används inte i de teoretiska ämnena. Det är framför allt de högre 

betygen som eleverna inte uppnår i grundsärskolan. Detta kan bla bero på nyanställd 

personal som inte tidigare satt betyg och då har en viss ovana kring bedömning och hur 

den ska gå till. Arbetslaget har inte heller diskuterat bedömning i tillräckligt hög grad. 

Vi kommer därför planera in ett mål och kollegiala aktiviteter kring bedömning under 

läsåret 20/21. 

- Pedagogerna utarbetar en gemensam idébank med olika undervisningssätt 

för hur man kan presentera lärandemålen för eleverna. 

Målet uppnått. 

Idébanken kan utvecklas ytterligare med fler exempel från de olika lärarna. Arbetslaget 

har haft regelbundna möten med givande kollegiala diskussioner. Detta har bidragit till 

att öka pedagogers förmåga och kreativitet att presentera lärandemålen på olika sätt och 

i förlängningen utvecklat undervisningens genomförande. Systematiken i arbetet har 

varit avgörande för framgången. 

- Pedagogerna i skola och på fritids använder digitala lärverktyg för att 

eleverna ska befästa sina kunskaper (i olika ämnen) varje vecka. 

Målet uppnått för skola. Fritids på mycket god väg. 

Vi behöver fortsätta med att kontinuerligt använda och utveckla personalens förmåga 

kring digitala lärverktyg då förmågorna ser väldigt olika ut och den digitala 

utvecklingen går mycket snabbt. 

Huvudmannens kommentar: 

Huvudmannen bedömer att det finns ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete med 

fokus på resultatuppföljning inom grundsärskolan. Satsningen på att höja digitala 

förmågan hos personalen är i linje med vad huvudmannen tänker generellt om sina 

lärare på alla våra skolor. 

5.4 Elevernas ansvar och inflytande 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 

omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande 

ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 
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initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. 

Skolans mål är att varje elev 

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan, och 

 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former. (Lgr11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål  

- Elevernas åsikter och idéer tas till vara och påverkar utformningen av 

grundsärskolans verksamhet. 

- Minst 75% av eleverna i grundsärskolan känner till något om hur de kan 

vara delaktiga och få inflytande över sin undervisning via klassråd och 

elevråd. 

Aktiviteter 

  Vi avsätter tid för klassråd i varje klass minst 1 gång varannan vecka. På 

klassråden diskuteras bland annat frågor kring undervisningen i skola och på 

fritids. 

  Vi har elevråd för hela grundsärskolans verksamhet 3 gånger per termin. På 

elevråden diskuteras bland annat frågor kring undervisningen i skola och på 

fritids. 

 Vi jobbar för att elevernas åsikter ska komma till uttryck på olika sätt både i 

undervisning och fritidsverksamhet. 

  Försteläraren planerar och leder arbetet med att synliggöra processen för att öka 

elevernas medvetenhet om delaktighet och inflytande. Försteläraren och övrig 

personal visar processen (tillsammans med eleverna) för föräldrarna under våren 

2020 

 Ansvarslärarna stämmer av med sina elever vad de känner till om inflytande och 

delaktighet via klassråd och elevråd i maj 2020.  

När ska det följas upp 

Utvärdering i arbetslag. 

 Avstämning mot grundsärskolans enkäter. 

Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 

Utvärdering lå 19/20  

- Elevernas åsikter och idéer tas till vara och påverkar utformningen av 

grundsärskolans verksamhet. 

Målet uppnått. 

Eleverna/klasserna är delaktiga och påverkar undervisningen dagligen på flera olika 

sätt. Vi har jobbat med elevernas delaktighet och inflytande under några läsår och 



62 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 - UN 20/0019-3 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 : SKA-plan grundsarskola Ekhammarskolan 2019-20 (Utbildningsnamnden)

SKA-plan grundsärskola 2019–20 15(22) 

kulturen i arbetslaget har delvis förändrats över tid. Personalens inställning till elevernas 

förmåga att vara delaktiga och kunna påverka har förändrats i positiv riktning. Detta 

läsår har vi bland annat haft ett projekt kring elevernas delaktighet i att planera 

undervisningen vid olika årstidsdagar. Där är det eleverna som styrt delar av innehållet 

och olika arbetsformer utifrån givna ramar från lärarna/läroplan. 

- Minst 75% av eleverna i grundsärskolan känner till något om hur de kan 

vara delaktiga och få inflytande över sin undervisning via klassråd och 

elevråd. 

Målet uppnått. 

Under läsåret har det pågått ett medvetet arbete från lärare och fritidspersonal med att 

synliggöra processen kring klassråd/elevråd. Arbetet startade för att öka elevernas 

medvetenhet om sin egen delaktighet och sina möjligheter till inflytande. Resultaten har 

lärarna fått genom att stämma av enskilt med eleverna i sina klasser. De allra flesta 

elever känner nu till hur de kan vara delaktiga och få inflytande över sin undervisning. 

Det har varit framgångsrikt för elevernas lärande att dokumentera genom film eftersom 

det har ökat elevernas medvetenhet om sin egen förmåga inom ansvar och inflytande. 

Det är också ett dokumentationssätt som vi kommer att fortsätta använda i 

verksamheten. Inför nästa läsår finns en plan för hur arbetet med elevernas inflytande 

och delaktighet ska fortsätta. 

Huvudmannens kommentar: 

Huvudmannen bedömer att finns ett väl utvecklat arbete inom området elevernas ansvar 

och inflytande och att stora positiva satsningar på att påverka personalens inställning till 

elevernas förmåga givit frukt. 

5.5 Skola och hem 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 

de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 

(Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål 

- Vi har ett tätt samarbete med elevernas vårdnadshavare för att 

tillsammans utveckla grundsärskolans innehåll och verksamhet. 

Aktiviteter 

 Föräldramöten 2 ggr/läsår. 

 Öppet hus och vernissage. 

 Veckobrev via Vklass. 

 IDAGboken/Kontaktböcker. 

 Skolrådsrepresentater. 

 Löpande kommunikation med vårdnadshavare om elevernas utveckling. 

 Information om elevernas omdömen och IUP läggs ut i Vklass. 

När ska det följas upp 

 Utvärdering i skolråd och arbetslag 

Ansvarig: Rektor 
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Resultat och analys 

Utvärdering lå 19/20 

- Vi har ett tätt samarbete med elevernas vårdnadshavare för att 

tillsammans utveckla grundsärskolans innehåll och verksamhet. 

Målet uppnått. 

Vi har ett tätt samarbete med elevernas vårdnadshavare. Dock har vissa planerade 

aktiviteter som föräldramöte, vernissage och öppet hus inte kunnat genomföras som 

planerat under 2020 på grund av Coronapandemin. Vi har försökt lösa den kontinuerliga 

kontakten med vårdnadshavare genom fler telefonsamtal och olika digitala lösningar. 

Digitala lösningar fungerar oftast men vi märker också att alla vårdnadshavare inte kan 

nås på det sättet. Under nästa läsår, när pandemin förhoppningsvis lagt sig, blir det 

viktigt att återgå till fysiska möten med vårdnadshavarna så att de känner att vi 

tillsammans utvecklar grundsärskolans innehåll och verksamhet. 

Huvudmannens kommentar: 
Huvudmannen bedömer att det finns ett väl utvecklat samarbete mellan skola hem inom 

grundsärskolan. Corona har dock gjort att flera aktiviteter behövts ställas in och ersättas 

av digitala plattformar. 

5.6 Skolan och omvärlden 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 

välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 

med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 

samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

Skolans mål är att varje elev 

 kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 

framtiden, 

 har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

 har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 

länder. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål 

- Varje elev ges möjlighet att göra medvetna studie- och yrkesval som inte 

begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. 

- Varje elev ges möjlighet att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv 

samt andra verksamheter som kan berika lärandemiljön. 

- SYV är delaktig i studie- och yrkesvägledningens arbete på 

grundsärskolan. 

- SYV börjar med samtal med eleverna redan i åk 8 (för de elever som 

önskar), samt formulera en handlingsplan kring arbetet med SYV.  

Aktiviteter 

 Studievägledare bjuds in på särskilda möten eller/och på utvecklingssamtal i åk 

9 tillsammans med föräldrar samt ibland med resursteamet. 
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 Elever får besöka aktuella skolor med personal samt göra praktik på 

gymnasieskolors IV-program under 1-2 veckor, antingen med eller utan personal 

från grundsärskolan. 

 Elever erbjuds göra en prao-period i åk 8 efter sina egna förutsättningar och 

önskemål. 

 Skolan ger kontinuerliga möjligheter att besöka arbetsplatser i kommunen såsom 

brandkår, tandläkare, biliotek, post etc som en del i samhällsorienterande ämnen. 

 Skolan erbjuder möjlighet till kulturella upplevelser som bio, teater, konserter 

etc. kontinuerligt under skolåret. 

 Stöd från studie- och yrkesvägledare i ansökningsprocessen till gymnasiet (åk 

9). 

När ska det följas upp 

 Utvärderas av SYV och arbetslag  

Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 

Utvärdering lå 19/20 

- Varje elev ges möjlighet att göra medvetna studie- och yrkesval som inte 

begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. 

Målet delvis uppnått. Vi försöker arbeta för att kompensera för detta i skolan men vet att 

eleverna påverkas av kön samt social och kulturell bakgrund i samhället i stort. 

- Varje elev ges möjlighet att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv 

samt andra verksamheter som kan berika lärandemiljön. 

Målet uppnått. 

De olika klasserna gör flera olika kulturella aktiviteter varje år utifrån åldersgrupp. 

Studiebesök på arbetsplatser är mer sällsynt men förekommer. Dessa skulle kunna 

utökas. Båda typerna av besök behöver fortsätta så att lärandemiljön berikas. 

- SYV är delaktig i studie- och yrkesvägledningens arbete på 

grundsärskolan. 

Målet uppnått men kan utvecklas ytterligare. 

Det finns en utarbetad tidsplan för när vår studie- och yrkesvägledare träffar elever och 

vårdnadshavare inför gymnasievalet. Planen har fungerat bra. Elever och 

vårdnadshavare är välinformerade om vilka möjligheter som finns och de allra flesta 

vårdnadshavare och elever är trygga med sina gymnasieval när de väl är genomförda. 

En särskild utmaning för grundsärskolans elever (och vårdnadshavare) är att det finns 

relativt få närliggande valmöjligheter inom gymnasiesärskolan. Vi ser en trend hos 

vårdnadshavarna att det är viktigare för dem att skolan ligger nära hemmet/kommunen 

än vilket innehåll gymnasieprogrammet eleven väljer. Eleverna väljer 

gymnasiesärprogram i hög grad utifrån vårdnadshavarnas önskemål. 

Huvudmannens kommentar: 

Huvudmannen bedömer att grundsärskolans arbete inom området skolan och omvärlden 

behöver fortsätta utvecklas med fokus på studie- och yrkesvägledningen. 
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5.7 Bedömning och betyg 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav 

som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika 

kunskapskrav för olika betygssteg. 

Skolans mål är att varje elev 

 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 

 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

(Lgr11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Mål 

- Eleverna utvecklar ett större ansvar för sina studier utifrån ålder, mognad 

och förmåga. 

Hela betygsskalan används vid bedömning. 

Aktiviteter 

 Utvecklingssamtal erbjuds 1 gång/termin där elev utifrån sina egna 

förutsättningar får ta del av vad som krävs för att nå ett visst mål. 

 Varje lärare arbetar med minst två verktyg för formativ bedömning. 

 Lärplattformen hålls uppdaterad med information om läxor och prov, 

 Utvecklingssamtal genomförs minst 1g/termin. 

 Vi använder ett material som heter ”Mina mål”. Materialet syftar till att 

tydliggöra kunskapskraven på ett enkelt sätt, med hjälp av bilder, symboler och 

konkreta exempel, för att elevernas förmåga till självskattning av egna 

arbetsprestationer. 

 Eleverna får regelbundna läxor och hemuppgifter att sköta utifrån egen förmåga. 

När ska det följas upp 

Utvärdering i arbetslag. 

Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 

Utvärdering lå 19/20 

- Eleverna utvecklar ett större ansvar för sina studier utifrån ålder, mognad 

och förmåga. 

Målet uppnått. 

Varje ansvarslärare på skolan planerar för ett ansvarstagande hos varje elev. 

Lösningarna ser olika ut beroende på elevernas individuella förutsättningar. 

- Hela betygsskalan används vid bedömning. 

Målet inte uppnått i tillräcklig grad. 

Vi ser inte att hela betygsskalan används i tillräcklig utsträckning i de teoretiska ämnena 

i grundsärskolan. Detta kan delvis bero på en viss osäkerhet i personalens 

bedömarkompetens. För att utveckla hela arbetslagets bedömarkompetens planerar vi 
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under nästa läsår för att alla lärare ska diskuterar sin bedömning inför skriftliga 

omdömen och betygssättning med minst en kollega i december och juni månad. På varje 

arbetslagsmöte avsätter vi dessutom 15 minuter för pedagogisk diskussion kring betyg 

och bedömning. 

Huvudmannens kommentar: 
Huvudmannen bedömer att de genomförda aktiviteterna haft bra effekt och att 

grundsärskolan bedriver ett väl utvecklat arbete inom bedömning och betyg. Arbetet 

med att använda hela betygsskalan behöver dock fortsätta med fokus på de teoretiska 

ämnena. 
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6 Elevhälsoprocess vid skolan 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå 

elevhälsans mål. 

Elevstödsmöten genomförs regelbundet i arbetslaget i syfte att uppmärksamma elever 

som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven eller som har andra behov av stöd i sin 

utveckling. Vid behov kan ärenden lyftas till elevhälsoteamet där kurator, skolsköterska 

och skolpsykolog kan konsulteras. 

När det gäller utvecklingsbedömningar och elevers eventuella placering i grundsärskola 

så har vi ett nära samarbete med kommunens resursteam. När eleverna är placerade i 

grundsärskolan har vi även samarbete med habiliteringen, BUP, autismcenter och andra 

externa aktörer där både eleverna och familjerna får mycket stöd och råd. Internt i 

kommunen samarbetar vi även med socialtjänstens LSS-enhet. 

Implementering V-klass modul för särskilt stöd.  

Ansvarig: speciallärare 

När ska det följas upp  

 Utvärderas av arbetslag och elevhälsoteam i juni. 

Ansvarig: Rektor 

Resultat och analys 

Huvudmannens kommentar: 

Huvudmannen bedömer att särskolan har ett väl fungerande elevhälsoarbete. När det nu 

också finns en särskola i Bro-området på Härneviskolan blir det också enklare att 

anpassa och planera för nya elever inom grundsärskolan i stort och skapa samarbeten 

mellan skolornas elever och personal. 
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7 Synpunkter och klagomål 
Skollagens bestämmelser om klagomålshantering  

Enligt 4 kap. 7-8 §§ skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot 

och utreda klagomål mot utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv 

bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om 

klagomålsrutinerna lämnas. Huvudmannen ska informera barn, elever och 

vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de går till väga för att lämna ett 

klagomål. Om handläggningen av ett klagomål visar att det finns brister i verksamheten 

ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas. 

 Vår utgångspunkt är att vår kommunikation och information ska vara öppen, 

ärlig, aktuell och korrekt. 

 Vi ser värdet i dialog och välkomnar därför synpunkter och/eller klagomål på 

vår verksamhet. 

 Synpunkter/klagomål som rör undervisningens/fritidsverksamhetens innehåll, 

planering och utförande samt uppföljning lämnas i första hand till ansvarig 

lärare/fritidspedagog, i andra hand till biträdande rektor och i tredje hand till 

rektor. 

 Synpunkter/klagomål som rör enskild elev lämnas i första hand till 

ansvarslärare, i andra hand till biträdande rektor och i tredje hand till rektor. 

 Synpunkter/klagomål som rör skolans lokaler lämnas till skolans intendent. 

 Synpunkter/klagomål som rör administrativa rutiner lämnas till skolans 

expedition. 

 Synpunkter/klagomål som rör skolans övergripande verksamhet lämnas till 

rektor. 

 Vid skarpa klagomål där skolan anses ha brustit mot rådande lagar eller praxis 

hänvisar rektor vidare till huvudmannen (via hemsidan eller mail) samt tydliggör 

rätten och möjligheten att kontakta Skolinspektionen. 

 Vi använder e-post i huvudsak för korta och enkla frågor/svar samt för entydig 

information. För ämnen som kräver ett mer klargörande resonemang föredrar vi 

personliga möten alternativt telefonkontakt. 

Personalen följer upp och utreder i förekommande fall samt återkopplar sedan till den 

som framfört synpunkten/klagomålet. I de fall som rutiner måste ändras eller förtydligas 

som en följd av klagomålet uppmärksammas kollegiet. Ibland utmynnar klagomålet i ett 

möte mellan skolans personal och den/de berörda. Syftena med mötena är att förstå den 

andres perspektiv och hitta framgångsrika strategier för förbättringar. 

Skolledare dokumenterar inkomna klagomål, och sammanställer i slutet av läsår som 

underlag för att identifiera eventuella utvecklingsområden. 

Resultat och analys 

Utvärdering lå 19/20 

Under läsåret registrerades 5 inkomna klagomål från vårdnadshavare. De handlade om 

kritik rörande enskild fritidspersonals/lärares förhållningssätt (utretts och hanterats av 

biträdande rektor). Det finns väl fungerande rutiner för hanteringen av 

synpunkter/klagomål. 

Vi har presenterat vår kommunikationsplan vid höstens föräldramöte, skolråd och även 
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lagt ut den på Vklass. Detta har lett till att eventuella synpunkter/klagomål oftast tas i 

rätt forum med rätt person. Vid skarpare synpunkter/klagomål erbjuder biträdande 

rektor alltid ett möte med vårdnadshavarna. 

Vi kan se mönster i att samma (fåtal) vårdnadshavare regelbundet och återkommande 

kommer med synpunkter/klagomål på verksamheten. Klagomålen har detta läsår främst 

gällt omsorgsfrågor inom fritidsverksamheten. 

Huvudmannens kommentar: 
Huvudmannen bedömer att särskolan har fungerade rutiner för att hantera och följa upp 

klagomål och att huvudmannen utreder och åtgärdar i de fall det behövs. 
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Systematiskt kvalitetsarbete 2020 Modersmål 
och nyanlända 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets SKA-rapport för Enheten för 

modersmål och nyanlända läsåret 2019/2020. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort en sammanställning och analys av enhetens 

systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2019/20. Analysen ger en bild av 

verksamheten ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden som 

identifierats, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2020 

 SKA-rapport för Enheten för modersmål och nyanlända den 23 

november 2020 

Ärendet 

Utbildningskontoret har gjort en sammanställning och analys av enhetens 

systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2019/20. Analysen ger en bild av 

verksamheten ur ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden som 

identifierats, se bilaga. 

I skollagens 4 kapitel finns krav på att varje huvudman och förskole- och 

skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska 

kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå ska dokumenteras. 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns 

för utbildningen i skolförfattningarna (nationella mål) uppfylls. Alla förskole- 

och skolenheter har en plan för det systematiska kvalitetsarbetet som ligger till 

grund för uppföljningar, utvärderingar och analyser under skolåret. Dessa 

analyseras sedan på huvudmannanivå och presenteras i rapportform till 

Utbildningsnämnden, se bilaga. Analyserna ger en bild av verksamheterna ur 

ett huvudmannaperspektiv och vilka utvecklingsområden som identifierats. 
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Barnperspektiv 

Att det systematiska kvalitetsarbetet vid varje enhet följs upp är en 

förutsättning för att en utveckling till en bättre utbildning för alla barn och 

elever inom skolväsendet ska ske.    

 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

Fredrik Nordvall  

Utbildningschef  

 

 

Bilagor  

1. SKA-rapport för Enheten för modersmål och nyanlända den 23 

november 2020 
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1 Tillämpning 
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten 
planerar och utvärderar i relation till läroplanen. 

Enhetschefen omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av 
interna/externa utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens 
planering som utvärdering. 

Avstämning av SKA-planen sker två gånger per år. 
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2 Systematik och dokumentation i skollagen 
4 kap. skollagen (2010:800) 

Enhetsnivå 

4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet... 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål 
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 

Centrala begrepp  
Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas 
kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa 
uppföljningar och som regelbundet sker på skolan. 

Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill 
säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till 
målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder. 

Åtgärdsarbete omfattar det system som skolan har för att utforma åtgärder, utifrån 
utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan. 
Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det är möjligt alltid vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. 

Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild 
skola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån rektorn tar det övergripande 
ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik. 
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3 Grundläggande information om enheten 
Enheten för Modersmål och Nyanlända bedriver modersmålsundervisning, 
studiehandledning och kartläggningsarbete för samtliga kommunala skolor i Upplands-
Bro. 

Enheten har en enhetschef som också är chef för Resursteamet i kommunen. Enheten 
har en biträdande enhetschef med ansvar för den operativa delen av verksamheten. De 
har delat personalansvar. 

Enheten har 54 personer anställda i skiftande anställningsgrad. Enheten har 
modersmålsundervisning för ca 1000 elever i grundskolan. Studiehandledning ges till ca 
170 elever. Det genomfördes 123 kartläggningar av nyanlända elever under läsåret 
2019/2020. 

Enheten har också samordningsansvar för Nyanländas lärande och har en samordnare 
med ansvar för uppgiften och för mottagningen av nyanlända. 

3.1 Personal 

  Heltidstjänster (per den 15 oktober resp. läsår) 

Läsår 
Totalt 
antal 

personal 

Enhetsch
ef / Bitr. 

Lärare 
Lärare m. 

leg (%) 
Övrig 

personal 
Antal elever per lärare 

19/20 57 1 41,7 12 2 28,5 

18/19 57 1 40 12,5 1,4 24,3 

17/18 51 1 36 14 1 25,5 

Resultat och analys 

Antalet elever per lärare har ökat. Detta tack vare effektivare användning av enhetens 
resurser. Några grupper har kunnat slås samman och en något mer gynnsam 
schemaläggning på skolorna har kunnat nyttjas till en ökad effektivisering av 
verksamheten. 

För ytterligare effektivisering bör schemaläggningen ute på skolorna anpassas ännu 
bättre efter enhetens förutsättningar. 

3.2 Elever 

Elevantal 

Antal elever i kommunens grundskolor per den 6 februari 

Skola 
Förs
kole
klass 

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 

Bergaskolan MM 10 20 12 23 12 21 13 0 0 0 

Bergaskolan SH 0 0 3 3 2 2 2 0 0 0 

Broskolan MM 0 0 0 0 0 0 0 32 40 35 

Broskolan SH 0 0 0 0 0 0 0 16 9 17 

Brunnaskolan MM 16 22 19 28 0 0 0 0 0 0 

Brunnaskolan SH 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ekhammarskolan MM 0 0 0 0 11 14 10 20 12 17 
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Antal elever i kommunens grundskolor per den 6 februari 

Ekhammarskolan SH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Finnstaskolan MM 6 13 17 30 25 19 23 0 0 0 

Finnstaskolan SH 0 2 0 6 5 6 6 0 0 0 

Hagnässkolan MM 0 0 0 0 17 23 12 23 28 15 

Hagnässkolan SH 0 0 0 0 2 3 2 9 7 6 

Härneviskolan MM 8 5 15 19 17 11 22 0 0 0 

Härneviskolan SH 0 1 1 3 2 0 5 0 0 0 

Lillsjöskolan MM 8 14 14 15 0 0 0 0 0 0 

Lillsjöskolan SH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Råbyskolan MM 26 28 28 27 28 24 12 0 0 0 

Råbyskolan SH 0 3 11 8 9 9 1 0 0 0 

Tjustaskolan MM 1 1 3 5 1 1 0 0 0 0 

Tjustaskolan SH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

UBG MM           

UBH SH           

Fristående MM 5 2 13 11 4 3 3 6 2 2 

Fristående SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt ant. elever 80 113 137 179 135 136 111 107 98 93 

MM står för modersmålsundervisning och SH står för studiehandledning. 

Läsår 

Antal 
elever med 

annat 
modersmål 

Antal elever som 
deltar i 

modersmålsund. 

Antal elever med 
studiehandledning 

19/20 1 766 1 022 167 

18/19 1 605 973 129 

17/18 1 465 919 102 

Resultat och analys 

Fler elever har fått modersmålsundervisning och studiehandledning utan att 
personalstyrkan har blivit större. Detta har åstadkommits genom att vi har slagit ihop 
undervisningsgrupper och gett studiehandledning i grupp. Den matris som nu används 
för fördelning av resurser i studiehandledning har medfört att fler elever får det stöd 
som de har rätt till. 
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4 Enhetschefens ledningsdeklaration 
Enheten har under de senaste åren tvingats till omorganisering på grund av olika typer 
av effektiviseringar. Sedan 2015 har enheten haft 7 olika chefer.   

Enheten präglas av en tydlig vision om stor delaktighet och ett utvecklat kollegialt 
lärande. Ledningen har medvetet arbetat med att höja samhörighet och kompetens inom 
gruppen. 

Resultat och analys 
Resultat från medarbetarenkät VT20. 

  

 

Enheten har överlag mycket goda resultat vilket speglar den, upplevt goda, stämningen. 

Enheten var nominerad till "årets arbetsplats" och dessa siffror bekräftar att arbetet varit 
lyckosamt. 

Enheten behöver arbeta för att bibehålla god stämning. Det är relativt hög 
personalomsättning och det finns en inbyggd osäkerhet i verksamhetens karaktär. 
Enheten behöver hela tiden anpassa personalresurserna utifrån det aktuella behovet.  
Behovet av studiehandledning kan ibland variera stort mellan läsåren.  
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5 Målområden 

5.1 Normer och värden  
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling. 

Skolans mål är att varje elev 

 kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 
värderingar samt personliga erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde, 
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, 

samt medverkar till att hjälpa andra människor, 
 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen, och 
 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Våra lärare arbetar med värdegrundsfrågor i sin undervisning. 

Enhetens verksamhet har, till sin natur, en stor inverkan på elevernas och 
vårdnadshavarnas introduktion till det svenska samhället och svensk skola. Lärarna på 
enheten blir en viktig kontakt för vårdnadshavare och den naturliga kontakten med 
skolvärlden.  

Ett gott exempel är från Råbyskolan där ett föräldramöte genomfördes. Enheten, 
tillsammans med skolan, behandlade frågor om skolans organisation, skolsystem och 
regler. Lärarna från enheten representerade alla språk som fanns hos de närvarande 
vårdnadshavarna. Frågor kring sociala myndigheters roll och arbete fanns på 
dagordningen. 

Modersmålsdagen som infaller en gång per år är en stor händelse för enheten och har till 
syfte att uppmärksamma och lyfta mångfald. Utvärderingarna av dagen är mycket 
positiva och den bygger en god stämning och samhörighet, trots en stor arbetsinsats. 

Resultat och analys 
Resultaten på värdegrundsarbetet med eleverna är svårt att värdera. Eleverna finns på 
alla skolor och det huvudsakliga värdegrundsarbetet ansvarar respektive skola för. Det 
är svårt att enskilt läsa ut resultatet av de insatser som enheten gör.  

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Vår plan är att genomföra någon form av enkät för att ta reda på hur våra elever 
upplever arbetet och sin arbetssituation med modersmålsundervisning och/eller 
studiehandledning. 

5.2 Kunskaper 
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 



63 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 Modersmål och nyanlända - UN 20/0522-1 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 Modersmål och nyanlända : SKA-plan modersmal och nyanlanda 2019-20

 

Modersmål och Nyanlända, SKA-plan Modersmål och nyanlända 2019–20 9(13) 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för 
fortsatt utbildning. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 
strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna 
ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 
former. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Enheten arbetar strukturerat med kollegialt lärande som ett verktyg för att höja 
kompetensen hos lärarna, som i sin tur höjer kvaliteten på undervisning och 
handledning. 

Resultat och analys 
Det är svårt att mäta effekterna av arbetet med studiehandledning. Nedan beskrivs det 
genomsnittliga meritvärdet för de elever som fått studiehandledning. Det genomsnittliga 
meritvärdet har här beräknats på SVA, Eng, Ma, SO och NO. Staplarna är meritvärdet 
för nyanlända med 1, 2, 3 eller 4 år i landet, maxvärde är 200.  
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Kort historik kring de ändrade förutsättningarna under de tre senaste läsåren där ”sth” 

står för studiehandledning och ”MoN” står för Enheten för modersmål och nyanlända: 

Läsåret 17/18 

 Skolorna köper sth av MoN 

 MoN organiserar sth 

 MoN kartlägger 45 nyanlända elever 

Läsåret 18/19 

 MoN tar kostnader för sth 

 Skolorna bestämmer antal timmar 

 MoN kartlägger 115 nyanlända elever 

Läsåret 19/20 

 MoN tar kostnader för sth 

 Matris införs för att bestämma tilldelning av sth 

 MoN kartlägger 123 nyanlända elever 

Vi kan se att när studiehandledning tilldelas med tydlig koppling till elevens behov så 
sker en ökning av resultat.  

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Vi behöver ha vidare utbildning kring betyg och bedömning för att uppnå en bättre 
likvärdighet. 

Resultat av studiehandledning är svåra att mäta. Vi vill hitta ett sätt att bättre mäta 
effekten av studiehandledning. 

Vår absoluta uppfattning är att studiehandledning ger goda resultat och är avgörande för 
de utlandsfödda elevernas möjligheter att nå goda studieresultat. 

Enheten ingår i kommunens satsning inom ramen för BEAM där kommunen samarbetar 
med Skolverket kring att utveckla nyanländas lärande.  

5.3 Elevernas ansvar och inflytande 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 
omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 
stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 
informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande 
ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 
initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 
utbildningen. 

Skolans mål är att varje elev 

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 
 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan, och 



63 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 Modersmål och nyanlända - UN 20/0522-1 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 Modersmål och nyanlända : SKA-plan modersmal och nyanlanda 2019-20

 

Modersmål och Nyanlända, SKA-plan Modersmål och nyanlända 2019–20 11(13) 

 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former. (Lgr11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Frågan och diskussionen lyfts kontinuerligt på APT och i arbetslagen. Det är en 
återkommande fråga i det kollegiala lärandet. 

Resultat och analys 
Lärarna visar på medarbetarsamtal och i arbetslagen exempel på hur de arbetar för att 
stärka elevernas delaktighet och inflytande över undervisningen. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Fortsatt levande diskussion i personalgruppen. 

Uppföljning och lyftande av goda exempel på APT och fortbildningsdagar. 

5.4 Skola och hem 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 
de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
(Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Lärarna har god och tät kontakt med vårdnadshavarna. Lärarna har ofta en särställning 
bland elevernas lärare då de har fördelen av att kunna kommunicera direkt och på 
vårdnadshavarnas modersmål. 

Våra lärare blir ofta en länk mellan skolan och hemmen då språkbarriären i många fall 
hämmar vårdnadshavarna i sin kontakt med skolan. 

Resultat och analys 

I samband med Coronautbrottet fick, och tog, personalen stort ansvar för att översätta 
och sprida den information som behövdes för att göra vårdnadshavarna tryggare i den 
osäkra och oroliga situationen. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Vi behöver se över hur vi ska kunna utveckla användandet av lärportalen (V-klass) för 
både vårdnadshavare och personal. 

5.5 Övergång och samverkan  
Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 
varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta 
kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 
sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan 
ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska 
även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras 
vårdnadshavare inför övergångar. (Lgr 11) 
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Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

Det är ofta samma modersmålslärare/studiehandledare som har eleven efter årskurs- och 
stadiebyten vilket gynnar övergången mellan skolorna. 

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 
Enheten har anställt fler av lärarna på tillsvidareanställningar för att säkra kontinuiteten. 
Ständiga lärarbyten har tidigare lett till dåliga övergångar och samordningen med övriga 
enheter har blivit svår. 

5.6 Skolan och omvärlden 
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 
välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 
med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 
samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

Skolans mål är att varje elev 

 kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

 har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 
 har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 

länder. (Lgr 11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 

För nyanlända elever blir ofta lärarna en länk och ett medel för att förstå det samhälle 
som eleverna skall försöka anpassa sig i. 

5.7 Bedömning och betyg 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav 
som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika 
kunskapskrav för olika betygssteg. 

Skolans mål är att varje elev 

 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 
 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 
(Lgr11) 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen 
Enheten har en förstelärare med uppdrag att stötta och höja kompetensen kring betyg 
och bedömning. 

Enheten bedriver medbedömning för alla lärare där de mer erfarna kan stötta sina 
kollegor. 

Resultat och analys 
Arbetet för en större likvärdighet i bedömning måste fortsätta. Det blir tydligt i de 
samtal som förs vid sambedömningen.  
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Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår 

Enheten behöver ha vidare utbildning kring betyg och bedömning för att uppnå en bättre 
likvärdighet. Detta är en del av kommunens BEAM-satsning. 

6  Elevhälsoprocess vid enheten 

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå 
elevhälsans mål. 

Enheten är ofta med på EHT och andra möten då elever med annat modersmål behöver 
stöttning. 

Enheten genomför kartläggningar inför placering på skolorna, detta utmynnar i en första 
bedömning av den enskilda elevens behov. 

Där skolorna har samtal med vårdnadshavare deltar ibland personal från enheten. 

7 Synpunkter och klagomål 
Skollagens bestämmelser om klagomålshantering  

Enligt 4 kap. 7-8 §§ skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot 
och utreda klagomål mot utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv 
bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om 
klagomålsrutinerna lämnas. Huvudmannen ska informera barn, elever och 
vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de går till väga för att lämna ett 
klagomål. Om handläggningen av ett klagomål visar att det finns brister i verksamheten 
ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas. 

De synpunkter och klagomål som inkommer hanteras av enhetschef eller biträdande 
enhetschef i samråd med undervisande lärare. 
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Svar på remiss från Utbildningsdepartementet 
av promemorian En mer likvärdig och effektiv 
skoltillsyn 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets yttrande och överlämnar det 

till Utbildningsdepartementet som sitt eget. 

Sammanfattning 

I promemorian lämnas förslag som syftar till att öka möjligheterna för Statens 

skolinspektion att stänga skolor, såväl fristående som kommunala, med stora 

brister. Utgångspunkter för de överväganden som har gjorts har varit att 

möjligheterna till ingripande ska vara så likvärdiga som möjligt för kommunala 

och enskilda skolhuvudmän och att Skolinspektionen ska ha så effektiva och 

tydliga verktyg som möjligt för sin tillsyn.  

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

 Remiss Promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn den 11 

september 

 Promemoria En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn 

U2020/04703/GV 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2020 

Ärendet 

I promemorian lämnas förslag som syftar till att öka möjligheterna för Statens 

skolinspektion att stänga skolor, såväl fristående som kommunala, med stora 

brister. Utgångspunkter för de överväganden som har gjorts har varit att 

möjligheterna till ingripande ska vara så likvärdiga som möjligt för kommunala 

och enskilda skolhuvudmän och att Skolinspektionen ska ha så effektiva och 

tydliga verktyg som möjligt för sin tillsyn.  

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

Förslagen innebär att den nuvarande mest ingripande sanktionen vid brister i 

kommunala skolor – statliga åtgärder för rättelse – som huvudregel ersätts med 
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ett verksamhetsförbud tills vidare. Det innebär att även kommunala skolor med 

stora brister kommer att kunna stängas och inte kan öppnas igen förrän 

bristerna är åtgärdade. I vissa fall – exempelvis i mycket små kommuner där 

bara en skola erbjuder utbildning för alla grundskolans årskurser – kan ett 

verksamhetsförbud i praktiken vara mycket svårt att genomföra. Den 

nuvarande möjligheten att ingripa genom statliga åtgärder för rättelse bör 

därför finnas kvar som en undantagslösning enligt promemorian, för de fall då 

det visserligen finns förutsättningar för ett verksamhetsförbud men att ett 

sådant med hänsyn till omständigheterna bedöms vara olämpligt.  

Vidare innebär förslagen att möjligheterna att komma åt brister i huvud-

mannens ansvarstagande förbättras, genom att en ny grund för återkallelse av 

bland annat godkännande respektive verksamhetsförbud eller statliga åtgärder 

för rättelse införs. Denna grund innebär att den mest ingripande sanktionen kan 

aktualiseras inom två år från ett föreläggande även i de fall det har följts, om 

föreläggandet har gällt ett allvarligt missförhållande och två ytterligare förut-

sättningar är uppfyllda. Den ena förutsättningen är att huvudmannen tidigare 

har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter som 

huvudman för verksamheten, den andra är att ett allvarligt missförhållande i 

verksamheten ändå föreligger.  

Därutöver föreslås att tillsynsmyndigheterna i de förelägganden som meddelas 

ska ange om de påtalade bristerna bedöms utgöra ett allvarligt missförhållande. 

De beslut som fattas med stöd av de föreslagna nya bestämmelserna föreslås 

vidare få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Utbildningskontorets yttrande 

Utbildningskontoret bedömer att de svårigheter det skulle innebära för 

kommunen som huvudman i de fall någon av kommunens skolor skulle 

beläggas med verksamhetsförbud är väl genomlysta i promemorian.  

Den fråga som eventuellt skulle utgöra grund för ytterligare utredning är frågan 

om eventuell kompensation till kommunerna för de extrakostnader som det 

skulle innebära om en fristående skola beläggs med verksamhetsförbud och 

kommunen tvingas organisera om, utöka lokaler och så vidare för att kunna ta 

emot de elever som gått på den fristående skolan. Här kan dock konstateras att 

Utredningen om en mer likvärdig skola nyligen har föreslagit att kommuner, 

som har ofrånkomliga merkostnader på grund av sitt ansvar för att garantera 

täckning över hela kommunen och ha beredskap att hantera ett varierande 

elevunderlag i sin förskoleklass och grundskola, ska få göra avdrag för sådana 

merkostnader vid beräkningen av bidrag till enskilda huvudmän. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
   UN 20/0306 

 
 

 

Barnperspektiv 

De förändringar som föreslås i promemorian syftar till att stärka likvärdigheten 

mellan skolor genom att effektivisera skoltillsynen. Detta stärker barnens rätt 

till likvärdig skola och är positivt ur ett barnperspektiv. 

 

Utbildningskontoret 

 

 

 

Fredrik Nordvall 

Utbildningschef 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Remiss av promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn den 11 

september 2020 

2. Promemoria En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn U2020/04703/GV den 

11 september 2020 

 

 

Beslut sänds till 

 Utbildningsdepartementet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

Kanslistaben 

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2020-12-06 UN 20/0546 

Utbildningsnämnden 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av ny ordförande till Utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter Kaj Bergenhill (M) 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden väljer Paul Gustafsson (M) som ledamot och ordförande 

i Utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden inrättade ett arbetsutskott den 29 januari 2019 och Kaj 

Bergenhill (M) valdes till ledamot och ordförande. Kaj Bergenhill (M) är från 

och med den 2 november 2020 är mantalsskriven på annan ort. Hans uppdrag i 

arbetsutskottet har därmed upphört. Utbildningsnämnden behöver därför utse 

en ny ledamot samt ordförande för arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2020

Kommunledningskontoret 

Sara Lauri 

Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Den valde



 Balanslista 2020 - UN 20/0008-1 Balanslista 2020 : Balanslista 2020

UN Balanslista Dnr UN 20/0008 

 
UN 18/0125 
2018-09-25 
§ 46 

Nybyggnad tillagningskök Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen av nybyggnad av 
tillagningskök på Brunnaskolan och 
ger ett uppdrag till 
Utbildningskontoret att teckna ett 
förstudieavtal med Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB.  
 
Utbildningsnämnden godkänner 
behovsanalysen av nybyggnad av 
tillagningskök på Bergaskolan och ger 
ett uppdrag till Utbildningskontoret att 
teckna ett förstudieavtal med 
Upplands-Bro kommunfastigheter AB.  
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