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Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

E-förslag om kulturskola,/kulturhus i Båtbyggargymnasiets lokaler i Henån
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anse E-förslaget besvarat, med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-29.
Sammanfattning av ärendet
Ett E-förslag har inkommit om att bygga om och anpassa Båtbyggargymnasiets lokaler i
Henån till kulturskolans behov.
Utredning
För att alla elever ska få samma möjlighet till undervisning oavsett bostadsort, erbjuder
kulturskolan så långt som möjligt undervisning under dagtid på respektive skola, genom
att kulturskolans lärare reser runt mellan de olika skolorna. Kulturskolan erbjuder
eleverna vid kommunens tre fristående skolor undervisning på samma villkor som den
kommunala grundskolans elever.
Bedömning
Kommunen har upprättat en detaljplan för Åvägen del av Henån 1:306 m.fl. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra att fler bostäder och centrumfunktioner byggs om inom
planområdet, att flera befintliga fastigheter får en mer flexibel användning, att tillgodose
och omorganisera parkeringssituationen samt att iordningsställa området kring ån
genom en å-promenad och park.
Detaljplanen beskriver att de parkeringsplatser som idag används av anställda på
kommunhuset och besökare till intilliggande verksamheter, kommer att bebyggas med
nya bostäder när planen genomförs. Anvisning kommer att ske till en ny parkeringsplats
utanför planområdet, vilken kommer lokaliseras till del av fastigheten Henån 1:306 som
har använts av Båtbyggargymnasiet. Den gamla fastigheten kommer rivas och ersättas
med en ny parkeringsyta för cirka 120 parkeringsplatser. Parkeringen blir allmän och kan
exempelvis användas av pendlare, allmänheten och besökare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-29
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Katarina Levenby
Sektorchef Lärande

Datum

Diarienummer

2021-04-29

KS/2020:1556
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Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #381 | Inskickat av: Ida Hulda Marie Goldberg (signerad) | 2020-12-10 16:18

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer
198603255608
För- och efternamn
Ida Hulda Marie Goldberg
Adress
HÖGGERÖD 355

Postnummer och ort
473 92 Henån

E-postadress
idahuldamarie@gmail.com

Mobiltelefon
0730837749

Notifieringar
E-post
SMS

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.
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Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Kulturskola/kulturhus i Båtbyggargymnasiets lokaler i Henån

Beskrivning av förslaget
Jag föreslår att Båtbyggar gymnasiets lokaler i Henån byggs om och anpassas till Orust
Kulturskolas behov. I lokalerna skulle det rymmas övningsrum för musik/instrument/orkester,
danssal och Scen/Blackbox, men även omklädningsrum, arbetsrum och förråd. En dröm vore att
alla konstuttryck (Bild och form, dans, teater och musik) skulle få plats under samma tak så att
kulturverksamhet för barn och unga i Orust kommun får möjlighet att växa och blomma ut!
Båtbyggar gymnasiets lokaler är särskilt gynnsamma med tanke på det geografiska läget, med
närhet till busstorget (barn och unga från olika delar av ön kan med hjälp av kollektivtrafiken
tryggt ta sig till och från sina aktiviteter på eftermiddagar/kvällar). Huset erbjuder också stora
möjligheter med sina stora ytor och rymd/takhöjd.
Genom att skapa en mötesplats för barn och unga ger vi möjlighet till en meningsfull och
utvecklande fritid. Om Orust kommun skapar ett kulturhus/plats där kulturskolan kan verka i
anpassade lokaler så kan vi i förlängningen också skapa fler möjligheter för professionella
gästspel/föreläsningar , café och kanske biovisningar som kommer alla medborgare (oavsett
ålder) till gagn.
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Ida Hulda Marie Goldberg
Person ID: 198603255608
Datum: 2020-12-10 16:18
Signerad checksumma: 3080304DF0B596BF8A3CB719FD6CB312F0E3EA63
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Sektor Lärande
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör
Telefon 0304-33 41 15

Lärandeutskottets representanter
Berörda rektorer

Utskottet för lärande verksamhetsbesök
Utskottet för lärande gör måndagen den 10 maj 2021 verksamhetsbesök vid
Henåns skola. Representanterna samlas klockan 08.15 vid Henåns skola,
expeditionen. OBS! Besöket genomförs digitalt – representanter för utskottet
och lärandekontoret träffas i Årholmen alternativt digitalt!
Program för besöket
08.30-09.30

Ledningens information

09.30-10.15

Intervju med personal.

10.15-10.45

Intervju med elever i årskurs F-6 (representanter från

elevrådet).
10.45-11.15

Intervju med elever i årskurs 7-9 (representanter från

elevrådet).
11.15-12.00

Utskottets/förvaltningens representanter gör en kort

samman-

fattning av besöket. Skolans rektorer deltar.

12.00-13.00

Lunch.

Klockan 13.00 börjar utskottet för lärande beslutsdelen av sitt sammanträde.
Detta är förlagt till kommunhuset, s-rum Årholmen, Henån.
Deltagare
Deltagare vid verksamhetsbesöket är ordförande och vice ordförande från utskottet
för
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Lärande samt ytterligare 2 ledamöter/ersättare från utskottet. Därutöver deltar
sektorchef, utvecklingschef och sekreterare/administratör.
Rapportering till utskottet för lärande
En återkoppling till utskottet för lärande görs på eftermiddagens sammanträde.

ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

Katarina Levenby
Sektorchef

____________________________________________________________________________________________________________________
Telefon/fax
Hemsida
E-post
Postadress
Besöksadress
Org.nr
Bankgiro
0304-33 40 00/
www.orust.se
kommun@orust.se
473 80 HENÅN
Centrumhuset
212000-1314
645-8368
0304-33 41 85
Åvägen 2-6

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Sektor Lärande
Marika Carlberg, Administratör
Tfn 0304-33 41 15

Rektorer för Henåns skola

Lärandeutskottets verksamhetsbesök
Enligt överenskommelse översändes programmet inför verksamhetsbesöket
den 10 maj 2021. Vi ger er program samt frågeställningar inför
verksamhetsbesöket Ni ansvarar för utdelning till föräldrar och personal som
kommer att delta i intervjuerna och meddelar tid.
Det är mycket viktigt att de som ska delta i intervjuerna har möjlighet till
förberedelser. Deltagarna skall ha hunnit göra en sammanfattande bedömning
om de starka respektive svaga sidorna i verksamheten samt kunna ge förslag till
utvecklingsområden.
För att underlätta planeringen för er av praktiska ting, d.v.s. fm-kaffe, vill jag
meddela att vi beräknar att 7 personer från utskottet/förvaltningen deltar.
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Frågeställningar – underlag till intervjuer

Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i for
av en dialog, enligt frågeställningarna nedan.

Personal


Vad är speciellt på denna enhet?



Vilka speciella utmaningar finns?



Vad är ni mest stolta över?



Hur arbetar ni för att alla barn ska nå målen?



Hur hanterar ni den ekonomiska situationen?
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Frågeställningar – underlag till intervjuer/dialog

Elever
1. Berätta vad du tycker är roligt och intressant att lära dig i skolan.
2. Vad kan läraren göra för att göra ett ämne mer roligt och intressant?
3. Vad tycker du att du själv behöver göra för att det ska gå lättare för dig att
lära dig
ett ämne du tycker är svårt?
4. Berätta om du tycker att det finns något som är orättvist i skolan.
5. Har flickor och pojkar lika lätt att få hjälp av läraren?
6. Berätta hur du använder datorn/läsplattan på lektionerna.
7. Beskriv ett mål som bestämmer vad du ska lära dig i skolan.
8. På vilket sätt låter lärarna dig vara med och planera vad lektionerna ska
innehålla?
9. På vilket sätt får du vara med och bedöma vad som var bra och inte bra
med en
lektion?
10. Vad brukar du få göra när du är med på ett utvecklingssamtal?
11. Hur gör du för att vara aktiv och delta när det är klassråd?
12. Hur får du förbereda dig för de nationella proven?
13. Vad tycker du är viktigt för att du ska känna dig trygg i skolan?
14. Vad tror du är viktigt för att flickor ska känna sig trygga i skolan?
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15. Vad tror du är viktigt för att pojkar ska känna sig trygga i skolan?
16. Berätta vad du vet om hur skolan arbetar för att motverka kränkande
behandling.
17. Vad tycker du är bäst med just den här skolan?
18. Vad tycker du att skolan borde bli bättre på?

____________________________________________________________________________________________________________________

Sektor lärande egna
uppföljning
Henåns skola F-3
2020

Sektor lärande egna uppföljning

1 Verksamheten
1.1 Grunduppdraget
1.2 Omvärldsanalys och verksamhetsplan
Henån skola F-9 har organiserat sin utvecklingsorganisation i 3 delar;
utvecklingsfrågor, undervisningsfrågor samt professionell profil. Syftet är att belysa
de olika perspektiven i utveckling. Grunden till de insatser som görs är den analys
ledningen tillsammans med personalen har gjort av mål och kunskapsresultat
eleverna påvisar samt resultatet av CL, samarbetet/ samverkan med högskolan Väst.
Utbildningsfrågor
Här kommer hela skolan arbeta med likvärdighet i kunskapsutveckling vilket
pedagogerna kan öka genom ämneskonferenser, utbildning samt genomförande av
NPF säkrade klassrum, utbildning i språkstörning samt djupare kunskap i skolans
framtida digitalisering.
Undervisningsfrågor
Arbete med elevaktssystemet Prorenata där fokus ligger på "öka närvaro" för
eleverna, ny arbetsgång samt förebyggande arbete kring kränkningar och
diskriminering.
Arbete med värdegrunden. Fokus på Unikum med extra anpassningar/särskilt stöd.
Sist men inte minst dela pedagogiska tips mellan arbetslag och kollegor.
Professionell profil
Utbildning i Kooperativt lärande, - vilket hänger ihop med undervisningsfrågorna
CL- likvärdighet pojkar flickor, resultatet av samverkan med högskolan väst, deras
kartläggning av eleverna samt analys av måluppfyllelse och resultat.
Motivera och engagera- grunden till vårt mål.
Specifika insatser står under aktiviteter där finns även uppföljning och analys av
resultatet av insatsen
1.3 Verksamhetsförändringar
Budget 2019
Enhetens namn (ändra)

Budget 2018

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budgetram
Avvikelse

1.4 Investeringar
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2 Kommunfullmäktige/sektor lärandes/enhetens mål
Mål
Mål

Inflytande/medskapande för
barn, elever och föräldrar

Kommentar
Vid enkätsvar visar det sig att eleverna trivs i skolan (99%) De känner sig
trygga (97%)och upplever att de får vara med och bestämma och påverka
innehållet i skolan, dock ej i den utsträckning de önskar. Vid vidare
efterforskning visar det sig att eleverna har en förståelse över att det finns
en läroplan att följa men att de önskar att det ska vara mer fritt hur man
kan göra olika aktiviteter
Elevrådet hade en träff under höstterminen där alla klasser var
representerade åk 1-3. Förskoleklasspedagogerna valde att avstå då de
önskade vänta till våren då 6 åringarna vant sig vid skolmiljön. Tyvärr blev
det inget mer möte under ht pga rektors sjukdom. När mötet skulle
genomföras vt 20 var det i samband med covid-19 utbrottet. Rektor valde
att ställa in de möten då alla elever var blandade från olika grupper. Till
hösten finns det inplanerade elevrådsmöten vilka kommer att genomföras
beroende på folkhälsorådets rekommendationer.
Personalen har genomfört utvecklingssamtalen med eleverna innan covid
slog till. I samtliga åldrar arbetar pedagogerna fortsatt med elevledda
utvecklingssamtal. Många pedagoger upplever att elevledda
utvecklingssamtal blir mer just elevens samtal. Pedagogerna upplever att
eleverna har bra koll på vad de kan och vad de behöver träna mer på. . Det
är viktigt att eleverna är väl förberedda.
Måluppfyllelsen är hög bland eleverna i fsk- åk 3. 86% är godkända i
svenska ( 3fl/ 12p ej g) och matematik (4fl /11p ej g) vilket är en mycket
hög måluppfyllelse då skolan har fått flertal elever med annat modersmål /
nyanlända elever in i klasserna. I no/ so är det 98% måluppfyllelse.
Idrott är ett ämne som särskiljer sig. I de yngre åldrarna är det 100%
måluppfyllelse men i åk 3 är det simningen som gör att måluppfyllelsen
sjunker till flickor 82%, pojkar 73%. Framför allt är det våra nyanlända
elever som har svårt att nå målen pga sim momentet i läroplanens
kunskapskrav. Skolan försöker kompensera genom att erbjuda simskola
under sommaren samt återkommande simresor under läsåret. Tyvärr blev
simresorna inställda under vt-20 pga covid19 situationen.
F-3 pedagogerna upplever sig ha blivit mer medvetna om att
problematiken finns mellan pojkar och flickors måluppfyllelse och driv
redan i tidig ålder. Pedagogerna upplever också att eleverna som börjar i
skolan har större behov av anpassningar och struktur. Fler elever anmäls
till EHT i tidiga skolåren för eventuella utredningar gällande NPF
frågeställning.

Barn och elevers
utveckling mot målen

I år har arbetslagen i fsk klass och åk 1,2 haft tidiga kartläggningar vilket
har gjort att man tidigt kunna se var resurser har behövt sättas in. Tidiga
insatser i tal och språk. Pedagogerna upplever i fsk-klass att den
information om eleverna som kommunicerats, ej överensstämmer med
nuläge. Tankar om hur de olika sekretessreglerna mellan verksamheterna
har diskuterats och lyfts under läsåret gällande den information som
lämnats över / kan lämnas över från förskolorna. Det finns elever i
förskoleklass som skulle mått bättre av att avvakta skolstart så att man
hinner utreda elevernas eventuella skoltillhörighet, detta för att eleven ska
få en positiv skolupplevelse, bästa förutsättningar och mående. Årets
resultat och analys har utmynnat i att skolan kommer att fokusera på
utbildning inom NPF säkrat klassrum, språkstörning och
ämnesövergripande arbete.
Gällande resultat i NP åk 3 har vissa svenskaprov genomförts då de blev
inställda pga covid 19. Dock fanns där en övning i läsförståelse, där eleven
sedan skulle skriva en text som upplevdes ej elevnära och till viss del
missvisande för eleven. Resultatet var överraskande positivt, då flera elever
som har haft insatser blev godkända i de nationella provens om
genomfördes.
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Mål

Kommentar
Fokusmål 18/19 samt mål under läsåret 19/20
Att öka tryggheten i omklädningsrummet och vid busshållplatsen, Att
minska sexuella trakasserier och trakasserier kring sexuell läggning, Att öka
kunskap kring planen mot kränkande behandling och diskriminering och
se till att den hålls levande under året, Att minska antal elever som utsätts
för mobbning, kränkningar och diskriminering/trakasserier, Alla som
arbetar i skolan/ fritids ska vara vaksamma då det gäller kränkningar. De
vuxna skall ha nolltolerans mot skällsord som är kränkande, samt få igång
ett fungerande trygghetsteam åk f-9.

Normer och värden

Värdegrundsveckan är ett led i arbetet med våra mål. Den genomfördes
v.43 där elevhälsan i år hade tagit fram material till klasserna så de kunde
fokusera på olika värdegrundsfrågor under veckan. I de yngre åldrarna var
bl.a bibliotekarien inne i klasser och läste böcker och pratat om dessa.
Eleverna har haft diskussioner om HBTQ-frågor. Eleverna har haft
konsert med sånger som berör värdegrundsfrågor. De har jobbat med FN
och barnkonventionen. Eleverna fick se “Om hela världen var en by”
.Vissa elever har delat med sig av sina tidigare erfarenheter.
Analys
När det gäller antalet kränkningsanmälningar har antalet ökat under hösten
vilket ger en indikation att personalen är mer medvetna om hur de ska
agera vid tecken på mobbning, kränkningar och
diskriminering/trakasserier, Personalen har fått grundlig genomgång om
hur tillbudsrapportering ska ske. Trygghetsteamet har utökats att innefatta
personal från åk f-3 . Teamet har möte varannan vecka och arbetar
kontinuerligt med förebyggande samt åtgärdande insatser. Eleverna har
jobbat med värdegrundsfrågorna under längre period och kommer att
fortsätta med temat under läsåret. Denna veckan var bara en del av
värdegrundsarbetet. Det märktes att hela skolan var delaktiga i arbetet,
men på olika sätt. Personalen på F-3 känner att detta är ett bra sätt att
jobba med värdegrunden på.
I brukarenkäten åk 2 och åk 5 ligger resultatet högt gällande frågorna om
eleven känner sig trygg i skolan (8,6) och frågan gällande om eleverna
respekterar varandra (8.51).

Lust att lära

Lust att lära

Fokusmål / aktiviteter18/19
I målet Lust att lära har Henån skola deltagit i ett forskningsprojekt under
höstterminen -19, Change Laboratories i samverkan med Högskolan Väst.
Detta är ett fortsatt arbete med några synliggjorda utvecklingsmål som
forskarna upptäckt under sin forskning föregående år. Personalen har
träffats tillsammans med forskarna 1ggr/v enligt en modell (CL) för
gemensamma aktiviteter samt gett personalen olika uppgifter att göra
under resterande vecka.
Arbete med de Globala målen i ett F-9 perspektiv fortsätter Detta är ett
arbetsområde som fortgår under förändrade arbetsgång. Eleverna
fördjupar sig skolämnena och kopplar detta arbete till Globala målen.
Därefter presenterar de sina arbeten i de gamla åldersblandade
grupperingarna18/19. Pedagogerna ser detta som ett gott samarbete som
ger ökad tillit mellan de olika åldersgrupperna.
Analys
Vad forskningsprojektet kommer att ge för påverkan på det pedagogiska
arbetet med målet att hitta drivet för eleven blir intressant att se i
framtiden. I dagsläget vet vi ej. Att det kommer att visa
utvecklingsmöjligheter i det pedagogiska arbetet är klart, både på
individnivå och gruppnivå.
Eleverna på Henån skola visar i brukarenkätundersökningen att de är
mycket nöjda med sin skola som helhet
(9) samt att de upplever sina lärare hjälpa dem när de behöver (9.27).
Mycket goda resultat.
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Uppdrag
Uppdrag

Kommentar

Avslutad
Hitta Drivet 2
- Förändringslaboratorium
- Forskningssamverkan med
Högskolan Väst

Planen fastslogs 190101 på Henån skola f-9 efter kartläggning och
sammanställning av aktiviteter med mål från styrdokumenten. Eleverna ska
under sin tid på Henån skola genom olika aktiviteter i varje årskurs stödjas
i att utforska, identifiera och formulera sina intressen och möjligheter.
Eleverna ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och lyckas med vidare
studier om de har en målbild om vart de är på väg. Presentation av planen
har skett på APT men planen kommer att åter implementeras vid skolstart
Ht 2019 då den behöver gås igenom i hela kollegiet;fritidshem, skola f-9.
En avstämning kommer att göras vid terminsslut ht 19 Utvärdering sker
terminsslut vt 20.

Avslutad
Ta fram en kommunal plan
för studie- och
yrkesvägledning

Planen fastslogs 190101 på Henån skola f-9 efter kartläggning och
sammanställning av aktiviteter med mål från styrdokumenten. Eleverna ska
under sin tid på Henån skola genom olika aktiviteter i varje årskurs stödjas
i att utforska, identifiera och formulera sina intressen och möjligheter.
Eleverna ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och lyckas med vidare
studier om de har en målbild om vart de är på väg. Presentation av planen
har skett på APT men planen kommer att åter implementeras vid skolstart
Ht 2019 då den behöver gås igenom i hela kollegiet ;fritidshem, skola f-9.
En avstämning kommer att göras vid terminsslut ht 19 Utvärdering sker
terminsslut vt 20.

Ej påbörjad
Öka närvaron hos elever för
ökade skolresultat
Avslutad
Handlingsplan med åtgärder
upprättas för arbetet med att
eleverna skall nå högre
behörighet till
gymnasieprogram, samt att
fler elever får betyg i alla
ämnen och ett ökat
meritvärde.

Se rapport.

Ej påbörjad
Öka andelen som äter
skolmat

Indikatorer
Indikator

Utfall 2019

Namn
Andel elever i
procent som har
mindre än 15%
frånvaro

Utfall 2019
86

Utfall 2020

Målvärde 2020

Riket

Målvärde
2020
87

Kommentar
Kommentar
Namn
Elever i åk 3 som
deltagit i alla
delprov som klarat
alla delprov för
ämnesproven i SV,
Sv2 och MA,
kommunala skolor,
genomsnittlig andel
(%)

Målvärde
2020
70

Kommentar
Kommentar

5

Sektor lärande egna uppföljning

Namn
Utbildningsfrågor

Kommentar
Kommentar
Namn
Undervisningsfrågor

Kommentar
Kommentar
Namn
Professionell profil

Kommentar
Kommentar

Aktiviteter
Aktivitet
Elevledda utvecklingssamtal
Verksamhetsplan

Kommentar
I de flesta klasser jobbar pedagogerna med
elevledda utvecklingssamtal. De upplever att de
gör lite olika och att de fortsatt gärna vill delge
varandra hur vi gör med våra utvecklingssamtal.
Många lärare upplever att elevledda
utvecklingssamtal blir mer just ELEVENS samtal.
Eleverna bör få nån typ av inskolning i hur detta
ska gå till. Efter att ha haft elevledda samtal flera
gånger, växer eleverna i detta. Många upplever att
eleverna har bra kolla på vad de kan och vad de
behöver träna mer på.

Väl fungerande elevråd
Verksamhetsplan

Elevrådet hade en träff under höstterminen där
alla klasser var representerade åk 1-3.
Förskoleklasspedagogerna valde att avstå då de
önskade vänta till våren då 6 åringarna vant sig vid
skolmiljön. Tyvärr blev det inget mer möte under
ht pga sjukdom. När mötet skulle genomföras vt
20 var det i samband med covid-19 utbrottet.
Rektor valde att ställa in de möten då alla elever
var blandade och skulle sitta för tätt. Då vi ej vet
hur situationen är i höst gällande covid 19
avvaktar skolan möte med blandade elevgrupper.

Implementera den kommunala planen för studie- och
yrkesvägledning och anpassa efter lokala
förutsättningar
Verksamhetsplan

Planen fastslogs 190101 på Henån skola f-9 efter
kartläggning och sammanställning av aktiviteter
med mål från styrdokumenten. Eleverna ska under
sin tid på Henån skola genom olika aktiviteter i
varje årskurs stödjas i att utforska, identifiera och
formulera sina intressen och möjligheter. Eleverna
ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och
lyckas med vidare studier om de har en målbild
om vart de är på väg. Presentation av planen har
skett på APT men planen kommer att åter gås
igenom vid skolstart Ht 2019 då den behöver
implementeras i hela kollegiet fritidshem, skola f9. En avstämning kommer att göras vid
terminsslut ht 19 Utvärdering sker terminsslut vt
20.

Ämneskonferenser
Verksamhetsplan

Ämneskonferenserna är givande i ett f-9
perspektiv där progressionen kan följas. Ideer och
tips delges. Pedagogerna fokusfrågor är olika i de
olika ämnena. En önskan finns att det ska planeras
in fler träffar/ läsår. Även önskemål om att dela
upp i grupperingar om stadievis har inkommit då

6

Sektor lärande egna uppföljning
Aktivitet

Kommentar
det ibland blir fokus på annan målgrupp än den
man undervisar i.

Likvärdighet i kunskapsutveckling
Verksamhetsplan

Pedagogerna åk f-3 upplever att de har samma
struktur: De skriver upp dagen på tavlan (med
innehåll, ordning och tider). Detta ser lika ut dag
för dag. Vi skriver också upp veckodag och
datum, för att eleverna ska lära sig strukturen.
Detta upplevs som bra för de allra flesta eleverna.
Pedagogerna känner att de inte kan göra på exakt
samma sätt som exempelvis högstadiet, där de
skriver upp mer noggrannt med innehållet (arbete,
syfte etc.) för varje lektion. Det görs ibland, men
då på lektioner där det känns relevant för
eleverna. Pedagogerna upplever att de yngre
eleverna får den struktur de behöver under dagen.
4-6
Även pedagogerna i åk 4-6 följer den struktur som
skolan bestämt. De skriver upp dagens aktiviteter
och går igenom med eleverna varje morgon. De
skriver även upp lektionsplaneringen och går
igenom med eleverna och beskriver de olika
momenten, ämnets syfte och mål. De tycker att
elevernas förförståelse inför lektionsaktiviteterna
underlättar för eleverna eftersom det skapar en
tydlighet, förutsägbarhet och eleverna blir lugnare
när de vet vad de ska göra och vad som förväntas
av dem. Efter genomförd lektion sker oftast en
resumé av densamma och en kort utvärdering om
vad eleverna lärt sig. Detta för att befästa
kunskapen ytterligare.

Digitalisering
Verksamhetsplan

Under våren 2018 fick pedagogerna en kortfattad
genomgång av Bingel. Efter det har arbetet inte
riktigt kommit igång i alla klasser. Vissa klasser har
jobbat med Bingel, andra inte. Pedagogerna
önskar i arbetslaget, att gå igenom det igen och
kolla så att alla har inloggningar och vet hur man
ska göra. Detta kan vi göra på en pedagogisk
konferens. Pedagogerna upplever att det är svårt
att köra fullt, då vi inte har läromedlen till och vi
inte är helt inkörda på detta. Kollegiet har under
hösten fått utbildning i Loops. Pedagogerna har
provat att göra egna loopar. Detta används olika
mycket i olika klasser.
Smartboard.
Pedagogerna känner att ny personal behöver
utbildning i användandet av smartboarden.
Kanske det kunde finnas en grundkurs på skolan
vid varje terminsstart för de som är nya? Det finns
så mycket bra att jobba med.
Antalet datorer har ökat åk f-3 vilket är positivt.
Pedagogerna ser en skillnad på elevernas
kunskapsutveckling i bl.a skrivandet när det gäller
att producera kvalitativa texter bl.a i svenska .
Även i matematiken sker mycket färdighetsträning
på datorerna med individanpassade övningar.

När mallen inte stämmer
Verksamhetsplan

Pedagogerna är mycket nöjda med utbidningen
och önskar en fortsättning för den peronal som ej
gått utbildningen. Pedagogerna ser i sitt utövande
att de har ett annat perspektivtagande och
använder de kunskaper de fått till sig under
utbildningen. Ny fortbildning är planerad till vt 20.

Pedagogiska tips
Verksamhetsplan
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Aktivitet

Kommentar

Värdegrundsarbete
Verksamhetsplan

Pedagogera jobbar dagligen med att skapa ett
klimat så att alla i skolan ska känna sig trygga.
Personalen har jobbat med våra värdegrundsord,
där trygghet är ett. Personalen tar tag i uppkomna
situationer så snabbt de kan. Personalen känner att
de lyssnar på alla elever, och skapar sig en objektiv
uppfattning av vad som skett, samt vägleder
eleverna till att kunna klara en liknande situation i
framtiden själva.
Personalen har fått skolans gemensamma regler
vid uppstart. Dessa har sedan presenterats i
klasserna och jobbats med i elevrådet.
Ordningsreglerna har också tagits upp på
verksamhetsrådet. Pedagogerna har dessutom
klassrumsregler i klasserna, som konkretiserar
skolans “stora” regler. Värdegrunden skall LEVAS
av elever och personal, vara kända av
vårdnadshavarna. Personal en är förebilder och
föregår med goda exempel.
Pedagogerna uppmärksammar ensamma elever,
säger hej och t.ex frågar om något har hänt eller
om de behöver hjälp med något. Personalen frågar
eleverna (klassråd, elevråd) var på skolan det finns
otrygga platser. Dessa platser är personalen mer
uppmärksam på. Personalen markerar så fort de
ser/hör något kränkande. Personalen upplever att
det överlag är ett gott språkbruk och uppträdande
på skolan, som vi vill bibehålla. Ingen vuxen får
lov att bagatellisera ett barns problem. Personalen
lyssnar på alla elever, bagatelliserar inte elevernas
problem, hjälper dem så att de kan balansera och
hantera sina problem. Eleverna blir sedda. Ingen
vuxen får lov att gå förbi en konflikt utan att
ingripa. Personalaen upplever att de ingriper vid
konflikter. Om man inte kan lösa/hantera
konflikten, lämnar vi över till personal som känner
elev.
Skolan har dessutom haft en värdegrundsdag när
hela skolan, i tvärgrupper, jobbade med skolans
värdegrundsord (trygghet, respekt, mod, ansvar
och glädje). Under kommande läsår kommer detta
att utökas till en värdegrundsvecka.

De fyra framgångsfaktorerna (CL) ht 2019
Verksamhetsplan

Har fortbildningen påverkat personalens
förhållningssätt i klassrummet?
F-3 upplever sig ha blivit mer medvetna om att
problematiken finns pojkar och flickors
måluppfyllelse och driv. Dock ser pedagogerna det
inte i lika stor utsträckning i de lägre åldrarna.
f-3 har fått ta del av andra arbetslag och vad de
arbetar med och hur de arbetar. Fått tips och ideer
som man inte själv tänkt på. Det har satt igång
tankeprocesser i den egna undervisningen. Dock
har pedagogerna upplevt att det varit mycket stoff
och lite tid till att reflektera.
De utvecklingsmöjligheter arbetslaget ser är att på
f-3, ha en tidig kartläggning, redan i förskoleklass,
gör att vi fångar in eleverna tidigare. Pedagogerna
hade gärna sett hur stor skillnad det är på Orust
och närområdet (ex. Tjörn, Stenungsund,
Uddevalla). Vi kan skapa en större medvetenhet
kring när eleverna själva känner att det löser sig,
jag får jobb ändå. Pedagogerna funderar också
kring om det är alla ämnen som vi behöver höja
pojkarna i, eller om det är vissa ämnen som ger ett
större utslag än andra.
På vilket sätt har CL påverkat din undervisning/
elevernas lärande?
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Aktivitet

Kommentar
F-3 De handgripliga tips vi fick till oss av varandra
tar vi med oss: att inte alltid automatiskt säga nej,
att ta tillvara på elevernas intressen och önskemål
etc. Många av sakerna vi arbetade med känner vi
igen oss i, men det är bra med en påminnelse
ibland.

Värdegrundsarbete 2019
Verksamhetsplan

Värdegrundsveckan genomfördes v.43.
Personalen tycker lite olika om innehållet i veckan
och hur det ska genomföras. Någon vill ha det
som uppstart, någon att det ska spridas ut, och
slutligen att det skilde sig i engagemang. Är det för
koncentrerat? Resultatet kan bli att budskapet kan
uppfattas lite anti, det blir för intensivt. F-3
pratade bl.a om regnbågsfamiljer. Tankar kom upp
om värdegrundsveckor, rullande under året,
istället för att ha det koncentrerat.
Nya värdegrundsord...hur går vi vidare mod,
trygghet, respekt, stolthet, glädje, ---> lärande,
utveckling
har ej diskuterats Kanske vore det en tanke att
damma av dem f-3 under värdegrundsveckan,
glädje, respekt mod stolthet trygghet
Trygghetsteamet finns även för åk f-3 from ht 19.
Det finns tydlig progression och fungerar bättre
och bättre.

Barn och elevers utveckling mot målen,
måluppfyllelse
Verksamhetsplan

Årets resultat på nationella prov påvisar en
sänkning av resultaten i både matematik och
svenska. I svenska sjönk resultatet från 93-81%
som nått målen. Denna försämring av resultatet
beror på att årskurs 3 har ett stort antal elever med
mycket stora svårigheter, varav några elever är
nyanlända elever med språksvårigheter. Stora
insatser har satts in i form av extra resurser och
SVA. I matematik har resultatet sjunkt från 7450%. Enligt specialpedagog har tidigare
kartläggning påvisat stora inlärningssvårigheter i
elevgruppen hos specifika elever. Resultatet är
förväntat trots insatser på grupp och individnivå
för att öka elevernas chans att nå målen. Analys
kommer att genomföras för att se om resurserna
använts optimalt eller en förändring av insats på
grupp och individnivå ska genomföras inför åk 4.
Skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor är
fortsatt en aktuell fråga. Pedagogerna ser en
progression i likvärdighet men fortsatt visar
måluppfyllelsen att det är skillnad trots insatser på
grupp och individnivå. I matematik och idrott är
det färre pojkar som ej når målen. I svenska, no,
so och SVA är det färre flickor som ej når målen.
14 flickor/ 11 pojkar når ej målen i idrott. 9 pojkar
/ 2 flickor når ej målen i svenska. Det är enbart
pojkar som ej når målen i No/ So /SVA.
En förklaring kan vara att antalet nyanlända pojkar
är större än antalet nyanlända flickor.(9 pojkar/ 5
flickor).
Språket gör att måluppfyllelse i SVA, No , So är
svårt att uppnå målen på den relativt korta tid
eleverna tillbringat i svensk skola.
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Aktivitet
Pedagogens tre mål
Verksamhetsplan

Tydlig enhetlig struktur i skolarbetet
Verksamhetsplan

Kommentar
Pedagogerna hade inför året 3 personliga mål att
uppnå under verksamhetsåret. Vi mål och
lönesamtalet följdes målen upp och en mycketstor
procentuell del av pedagogerna var medvetna om
sina mål och hade arbetat aktivt med dem. Dessa
mål gav pedagogerna insikt i sitt egna lärande, en
framgångsfaktor
Pedagogerna F-3 har samma struktur: Skriver upp
dagen på tavlan (med innehåll, ordning och tider).
Detta ser lika ut dag för dag. Pedagogerna skriver
också upp veckodag och datum, för att eleverna
ska lära sig strukturen. Detta upplevs som bra för
de allra flesta eleverna.
Pedagogerna upplever att de inte kan göra på
exakt samma sätt som exempelvis högstadiet, där
de skriver upp mer noggrant med innehållet
(arbete, syfte etc.) för varje lektion. Det kan
pedagogerna göra ibland, men då på såna lektioner
där det fungerar och det känns relevant för
eleverna. Yngre elever får den struktur de behöver
under dagen.

Lokal aktivitetsplan (studie- och
yrkesvägledning) skall upprättas
Verksamhetsplan
Elevenkät
Verksamhetsplan

Elevenkäten genomfördes digitalt åk 1-3
december 2018. Enkäten är gjord av vår kuratorer
i samråd med EHT. Resultatet visade att eleverna
trivs i mycket hög utsträckning på skolan och i
klassen samt känner sig trygga på skolan (98.11%).
En mycket hög andel elever har någon att leka
med på raster (97%). I fritidshemmet trivs
eleverna i mycket hög utsträckning (97,5%) och de
upplever att de alltid har någon att leka med
97,5%). Men när eleverna får uttala sig om att alla
elever har någon att leka med på rasterna uppger
eleverna en något lägre procentsats (88%). Platser
som elever upplever är otrygga är vid bussfållorna
(9,4%), omklädningsrummen i idrotten (8,4%),
toaletterna (6,6%). Några få elever uppger även
matsalen, korridoren, övervåningen samt
skolgården när de "stora" eleverna kommer.
1/5 av eleverna har någon gång under de 12
senaste månaderna upplevt sig kränkt av annan
elev. Tre av eleverna upplever att de ej fått hjälp
med att hantera situationen. De övriga upplever
att de fått hjälp. Tre av eleverna (2,8%) upplever
att de under perioden blivit kränkt av en vuxen på
skolan. 95% av eleverna upplever att de har en
vuxen att prata med på skolan. Plan om
diskriminering och kränkande behandling är svår
att göra synlig för yngre elever. Detta syns genom
enkätsvaren. 20% av eleverna känner ej till planen.
Vid analys av enkäten framträder att i vissa
årkurser är det behov av mer implementering av
"Planen mot diskriminering och kränkande
behandling". Behovet av att göra arbetsmiljön
tryggare för eleverna är fortsatt vid bussfållorna,
omklädningsrummen i idrottshallen samt
toaletterna. Insatser har skett under året och
procentsiffran har minskat men behovet behöver
ses över för att trygga eleverna. Begreppet kränkt
kan vara svårt för elever i yngre åldrar. Här
behöver EHT se över varför siffran visar 20% för
elever som upplever sig blivit kränkta av annan
elev under senaste året. Detta kommer bland
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Aktivitet

Kommentar
annat att ske genom djupintervjuer för vidare
åtgärder.

Globala mål
Verksamhetsplan

I maj anordnades en avslutning på Globala målen
där alla redovisade vad de arbetat med under året
fsk-klass och fritids, åk 1,4,7/ åk 2,5,8 samt åk
3,6,9. Det redovisades på många olika sätt film,
bildspel experiment, texter återvinning mm.
Härliga diskussioner genomfördes om land mat
och kultur med väntade och oväntade reflektioner
från eleverna. Nyfikenhet har väckts.
Pedagogerna såg en vinst i de åldersintegrerade
grupperna, det sociala samspel som uppnåtts.
Träffarna i tvärgrupperna har varit, överlag,
trevliga och givande. Redovisningen i storgrupp
fungerade bra i de allra flesta grupperna då
eleverna i grupperna kände till varandra. Det har
varit trevligt och givande att träffas i grupperna .
Vi ser att många äldre har tagit hand om de yngre,
lite som ett fadderskap. Kommande läsår
fortsätter detta skolans mål men med en annan
inriktning. Det kommer ske ett mer
ämnesfokuserad Globala mål arbete där man
bjuder in sina gamla grupper för att redovisa hur
och vad man arbetat med.

Hitta drivet
Verksamhetsplan

Hitta drivet har varit ett projekt genomfört
tillsammans med Högskolan Väst där möjligheter
att problematisera etablerade genusstrukturer
stimulera motivation och främja lärande öppnar
sig. Observationer genomfördes i åk 6 samt åk 9
Forskarna följde eleverna under hela skoldagen
under en veckas tid, "hängde med eleverna under
fritiden", intervjuade lärare och elever. Elevernas
grundläggande psykologiska behov enligt
forskningen är att ha kontroll och att vara
självbestämmande, känna samhörighet och
sammanhang, känna sig kompetenta.
Sammanfattningsvis såg forskarna att
förutsättningarna, kunskaperna finns i kollegiet
men resultatet blir inte av den kvalitet som kunde
förväntas. Man såg en skillnader på åk 6 och 9 där
åk 6 eleverna får en mer "jämn" dag i ovanstående
grundläggande psykologiska behov. Denna
forskningskunskap har även f-3 fått till sin
kännedom. Ht 19 fortsätter vi tillsammans f-9 att
försöka hitta nyckeln till framgång då Henån skola
har alla förutsättningar att "hitta drivet" genom
fortsatt arbete med Högskolan Väst . Detta
kommer att ske genom Change LaboratoriesEXPANSIVE LEARNING AS CYCLE OF
LEARNING ACTIONS

Globala mål med ämnesinriktning
Verksamhetsplan

Här har vi arbetat mer uppdelat i år än föregående
år. Fritidshemmet har arbetat med
Återvinning/Globala målen. Åk 3,6,9, “God
utbildning för alla”,
År 8 jobbade med Hållbar utveckling, vilket kunde
generera besök i lägre årskurser. År 5 funderar hur
de ska jobba vidare (de har gjort en del), kanske
främst med vattenförbrukning och sanitet. Läsa av
vattenmätaren (hur mycket vatten går åt vid disk,
tvätt, dusch, toalettspolning), hur snabbt kan du
duscha? och sanitet (toaletter - hur olika de kan se
ut i världen). År 2 jobbade en del med
Miljökalendern samt vatten (bl. a. vattnets
kretslopp). Åk 1,4,7, arbetade med målen 6: Rent
vatten och sanitet, 14: Hav och marina resurser
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Aktivitet

Kommentar
Skillnaden i år är att klasserna har arbetat mer
ämnesfördjupat i ex biologi, slöjd och
hemkunskap. Tyvärr ställde covid 19 till det vilket
gjorde att samlingarna mellan klasserna fick
uteslutas. Den naturliga vinsten med att delge
varandra vad man gjort i de specifika ämnena
försvann.
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Sektor lärande egna uppföljning

1 Verksamheten
1.1 Grunduppdraget
1.2 Omvärldsanalys och verksamhetsplan
Henån skola F-9 har organiserat sin utvecklingsorganisation i 3 delar;
utvecklingsfrågor, undervisningsfrågor samt professionell profil. Syftet är att belysa
de olika perspektiven i utveckling. Grunden till de insatser som görs är den analys
ledningen tillsammans med personalen har gjort av mål och kunskapsresultat
eleverna påvisar samt resultatet av CL, samarbetet/ samverkan med högskolan Väst.
Utbildningsfrågor
Här kommer hela skolan arbeta med likvärdighet i kunskapsutveckling vilket
pedagogerna kan öka genom ämneskonferenser, utbildning samt genomförande av
NPF säkrade klassrum, utbildning i språkstörning samt djupare kunskap i skolans
framtida digitalisering.
Undervisningsfrågor
Arbete med elevaktssystemet Prorenata där fokus ligger på "öka närvaro" för
eleverna, ny arbetsgång samt förebyggande arbete kring kränkningar och
diskriminering.
Arbete med värdegrunden. Fokus på Unikum med extra anpassningar/särskilt stöd.
Sist men inte minst dela pedagogiska tips mellan arbetslag och kollegor.
Professionell profil
Utbildning i Kooperativt lärande, - vilket hänger ihop med undervisningsfrågorna
CL- likvärdighet pojkar flickor, resultatet av samverkan med högskolan väst, deras
kartläggning av eleverna samt analys av måluppfyllelse och resultat.
Motivera och engagera- grunden till vårt mål.
Specifika insatser står under aktiviteter där finns även uppföljning och analys av
resultatet av insatsen
1.3 Verksamhetsförändringar
Budget 2019
Enhetens namn (ändra)

Budget 2018

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budgetram
Avvikelse

1.4 Investeringar
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2 Kommunfullmäktige/sektor lärandes/enhetens mål
Mål
Mål

Inflytande/medskapande för
barn, elever och föräldrar

Barn och elevers
utveckling mot målen

Kommentar
Vid enkätsvar visar det sig att eleverna trivs i skolan (99%) De känner sig
trygga (97%)och upplever att de får vara med och bestämma och påverka
innehållet i skolan, dock ej i den utsträckning de önskar. Vid vidare
efterforskning visar det sig att eleverna har en förståelse över att det finns
en läroplan att följa men att de önskar att det ska vara mer fritt hur man
kan göra olika aktiviteter
Elevrådet har haft regelbundna träffar under höstterminen där alla klasser
var representerade åk 4-6. En av lärarna har haft huvudansvaret och rektor
har varit med vid 2 tillfällen under vårterminen 2020. Till hösten finns det
inplanerade elevrådsmöten vilka kommer att genomföras beroende på
folkhälsorådets rekommendationer .
Personalen genomförde utvecklingssamtalen med eleverna innan
pandemin utbröt. Eleverna förbereder och leder sina egna
utvecklingssamtal, vilket gör dem mer engagerade och aktiva i sina
lärprocesser. Många pedagoger upplever att elevledda utvecklingssamtal
har elevens lärande i fokus.
Inför läsåret planerade specialpedagog och speciallärare tillsammans med
rektor hur undervisningen skulle kunna optimeras för de elever i 4-6 som
är i behov av stöd för att uppnå kunskapskraven. En särskild
undervisningsgrupp för 3 elever bildades där klassläraren var ansvarig för
ämnesplanering och bedömning. Eleverna var i så stor utsträckning som
möjligt med på klassens lektioner, oftast de praktisk-estetiska, eftersom de
är svåra att genomföra med begränsad personalresurs. Målet har varit att
eleverna skall bli så självständiga som möjligt och har därför fått ett
individuellt stöd vid de tillfällen då det varit nödvändigt. För att så många
som möjligt skall få del av specialundervisning har specialläraren arbetat
mycket på gruppnivå och förlagt specialundervisningen i det rum där den
särskilda undervisningsgruppen har haft sin hemvist. På det sättet har fler
elever kunnat ta del av specialundervisningen och utvecklat en förståelse
för att det finns fler som har behov av stöd och eleverna har stärkt sitt
självförtroende när det gäller sina lärförmågor. Specialläraren har
systematiskt arbetat med intensivträning under några veckor vilket har gett
ett positivt resultat. Samarbetet med klasslärarna har ökat och vid behov
samplanerar klassläraren och specialläraren för att optimera inlärningen
hos eleverna.
Resultaten för årskurs 6 var något lägre än förväntat. Antal elever var 46 st,
fördelat på 28 flickor och 18 pojkar. Det totala medelvärdet låg på 223,59.
Flickornas medelvärde på 234,29 var klart högre än pojkarnas 206,94. Det
arbete som gjorts tillsammans med Högskolan Väst under året med fokus
på att öka pojkarnas resultat kommer att fortsätta under kommande år.
Personalen blivit mer uppmärksam på att meritvärdena skiljer sig åt och de
pedagogiska samtalen som pågår skapar ett kollegialt lärande som syftar till
utveckling av pedagogiska verktyg, metoder som också kopplas till den
sociokulturella miljö eleverna befinner sig i. Arbetet med att hitta drivet
och skapa motivation för ett ökat lärande pågår ständigt och har
fördjupats.
Engelska
Elever med F i engelska: flickor 24% och pojkar 21%. Elever med A i
engelska: flickor 27,6% och pojkar 26,3%. Här återfinns flest A respektive
flest F. Engelskan har således en stor spridning i kunskapsnivåer. Detta
kommer att analyseras och arbetas med under läsårets ämneskonferenser
och i "röda tråden-arbetet".
Bild och Hemkunskap
I dessa ämnen har flickorna högst betyg, bild 48,3% med A, hemkunskap
28,5% med A medan inte en enda pojke har fått A i något av dessa ämnen.
Pojkarna dominerar inte i något ämne. Detta är något som vi kommer att
fortsätta arbeta med under målet likvärdig undervisning. Vilka orsaker
finns det till den ojämna könsfördelningen i slutbetygen? Detta kommer
även att ingå i värdegrundsarbetet där vi behandlar normer och värden.
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Fokusmål 18/19 samt mål under läsåret 19/20
Att öka tryggheten i omklädningsrummet och vid busshållplatsen, Att
minska sexuella trakasserier och trakasserier kring sexuell läggning, Att öka
kunskap kring planen mot kränkande behandling och diskriminering och
se till att den hålls levande under året, Att minska antal elever som utsätts
för mobbning, kränkningar och diskriminering/trakasserier, Alla som
arbetar i skolan/ fritids ska vara vaksamma då det gäller kränkningar. De
vuxna skall ha nolltolerans mot skällsord som är kränkande, samt få igång
ett fungerande trygghetsteam åk f-9.

Normer och värden

Värdegrundsveckan är ett led i arbetet med våra mål. Den genomfördes
v.43 där elevhälsan i år hade tagit fram material till klasserna så de kunde
fokusera på olika värdegrundsfrågor under veckan. I de yngre åldrarna var
bl.a bibliotekarien inne i klasser och läste böcker och pratat om dessa.
Eleverna har haft diskussioner om HBTQ-frågor. Eleverna har haft
konsert med sånger som berör värdegrundsfrågor. De har jobbat med FN
och barnkonventionen. Eleverna fick se “Om hela världen var en by” .
Vissa elever har delat med sig av sina tidigare erfarenheter.
Analys
När det gäller antalet kränkningsanmälningar har antalet ökat under hösten
vilket ger en indikation att personalen är mer medvetna om hur de ska
agera vid tecken på mobbning, kränkningar och
diskriminering/trakasserier, Personalen har fått grundlig genomgång om
hur tillbudsrapportering ska ske. Trygghetsteamet har utökats att innefatta
personal från åk f-3. Teamet har möte varannan vecka och arbetar
kontinuerligt med förebyggande samt åtgärdande insatser. Eleverna har
jobbat med värdegrundsfrågorna under längre period och kommer att
fortsätta med temat under läsåret. Denna veckan var bara en del av
värdegrundsarbetet. Det märktes att hela skolan var delaktiga i arbetet,
men på olika sätt. Personalen på F-3 känner att detta är ett bra sätt att
jobba med värdegrunden på.
I brukarenkäten åk 2 och åk 5 ligger resultatet högt gällande frågorna om
eleven känner sig trygg i skolan (8,6) och frågan gällande om eleverna
respekterar varandra (8.51).

Lust att lära

Fokusmål / aktiviteter18/19
I målet Lust att lära har Henån skola deltagit i ett forskningsprojekt under
höstterminen -19, Change Laboroties i samverkan med Högskolan Väst.
Detta är ett fortsatt arbete med några synliggjorda utvecklingsmål som
forskarna upptäckt under sin forskning föregående år. Personalen har
träffats tillsammans med forskarna 1ggr/v enligt en modell (CL) för
gemensamma aktiviteter samt gett personalen olika uppgifter att göra
under resterande vecka.
Arbete med de Globala målen i ett F-9 perspektiv fortsätter Detta är ett
arbetsområde som fortgår under förändrade arbetsgång. Eleverna
fördjupar sig skolämnena och kopplar detta arbete till Globala målen.
Därefter presenterar de sina arbeten i de gamla åldersblandade
grupperingarna18/19. Pedagogerna ser detta som ett gott samarbete som
ger ökad tillit mellan de olika åldersgrupperna.
Analys
Vad forskningsprojektet kommer att ge för påverkan på det pedagogiska
arbetet med målet att hitta drivet för eleven blir intressant att se i
framtiden. I dagsläget vet vi ej. Att det kommer att visa
utvecklingsmöjligheter i det pedagogiska arbetet är klart, både på
individnivå och gruppnivå.
Eleverna på Henån skola visar i brukarenkätundersökningen att de är
mycket nöjda med sin skola som helhet
(9) samt att de upplever sina lärare hjälpa dem när de behöver (9.27).
Mycket goda resultat.

Uppdrag
Uppdrag

Kommentar

Pågår
Ta fram en kommunal plan
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för studie- och
yrkesvägledning
Ej påbörjad
Öka närvaron hos elever för
ökade skolresultat
Avslutad
Handlingsplan med åtgärder
upprättas för arbetet med att
eleverna skall nå högre
behörighet till
gymnasieprogram, samt att
fler elever får betyg i alla
ämnen och ett ökat
meritvärde.

Se rapport!

Ej påbörjad
Öka andelen som äter
skolmat

Indikatorer
Indikator

Utfall 2019

Namn
Andel elever i
procent som
har mindre än
15% frånvaro

Utfall 2019
83

Utfall 2020

Målvärde 2020

Riket

Målvärde 2020
87

Kommentar
Kommentar
Namn
Elever i åk 6
som uppnått
kunskapskraven
i alla ämnen
(som eleven
läser),
kommunala
skolor, andel
(%)

Målvärde 2020
82,5

Kommentar
Kommentar
Namn
Elever i åk 5:
Jag känner mig
trygg i skolan,
positiva svar,
andel (%)

Målvärde 2020
94

Kommentar
Kommentar
Namn
Elever i åk 5:
Skolarbetet gör
mig så nyfiken
att jag får lust
att lära mig
mer, positiva
svar, andel (%)

Målvärde 2020
78

Kommentar
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Aktiviteter
Aktivitet

Kommentar

Implementera den kommunala planen för studie- och
yrkesvägledning och anpassa efter lokala
förutsättningar
Verksamhetsplan
Lokal aktivitetsplan (studie- och
yrkesvägledning) skall upprättas
Verksamhetsplan
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1 Verksamheten
1.1 Grunduppdraget
1.2 Omvärldsanalys och verksamhetsplan
Henån skola F-9 har organiserat sin utvecklingsorganisation i 3 delar;
utvecklingsfrågor, undervisningsfrågor samt professionell profil. Syftet är att belysa
de olika perspektiven i utveckling. Grunden till de insatser som görs är den analys
ledningen tillsammans med personalen har gjort av mål och kunskapsresultat
eleverna påvisar samt resultatet av CL, samarbetet/ samverkan med högskolan Väst.
Utbildningsfrågor
Här kommer hela skolan arbeta med likvärdighet i kunskapsutveckling vilket
pedagogerna kan öka genom ämneskonferenser, utbildning samt genomförande av
NPF säkrade klassrum, utbildning i språkstörning samt djupare kunskap i skolans
framtida digitalisering.
Undervisningsfrågor
Arbete med elevaktssystemet Prorenata där fokus ligger på "öka närvaro" för
eleverna, ny arbetsgång samt förebyggande arbete kring kränkningar och
diskriminering.
Arbete med värdegrunden. Fokus på Unikum med extra anpassningar/särskilt stöd.
Sist men inte minst dela pedagogiska tips mellan arbetslag och kollegor.
Professionell profil
Utbildning i Kooperativt lärande, - vilket hänger ihop med undervisningsfrågorna
CL- likvärdighet pojkar flickor, resultatet av samverkan med högskolan väst, deras
kartläggning av eleverna samt analys av måluppfyllelse och resultat.
Motivera och engagera- grunden till vårt mål.
Specifika insatser står under aktiviteter där finns även uppföljning och analys av
resultatet av insatsen
1.3 Verksamhetsförändringar
Budget 2019
Enhetens namn (ändra)

Budget 2018

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budgetram
Avvikelse

1.4 Investeringar
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2 Kommunfullmäktige/sektor lärandes/enhetens mål
Mål
Mål

Kommentar

1.Ett gott bemötande
och god tillgänglighet (2020)
2. En trygg och omtyckt
kommun att bo, leva, besöka
och verka i (2020)
3. Synliggöra och stärka
Orust identitet och goda
värden (2020)
4.Minskad
klimatpåverkan (2020)
5.Hållbar ekonomisk
hushållning som ger
förutsättningar för framtida
välfärd och tillväxt (2020)
6.En bra och
hälsofrämjande arbetsmiljö
(2020)
Inflytande/medskapande för
barn, elever och föräldrar

Barn och elevers
utveckling mot målen

Normer och värden

https://bohuslan.svenskfotboll.se/
Vi har ändrat vårt förhållningssätt tillvarandra och till eleverna givet en
omtolkning gällande vad är en elev hos oss och vad är en kollega hos oss?
Man vänder sig till eleverna (som man ju alltid har gjort) men med en
annan medvetenhet som också verkar vara driven av ett professionellt
förhållningssätt. Man söker upp de tysta, man sitter ner med de som
behöver och bygger relation. Man fungerar över vad man själv kan ändra
på och göra. Man tar in vad situationen kräver och skapar uppgifter som
inkluderar och involverar, exempelvis att man sett att korta skrivuppgifter
gynnar skrivandet bättre än långa samtidigt som att det inte fråntar de som
vill skriva långt den möjligheten
En analys så kort inpå förändringar menar jag att vi höra exempel på hur
man skapar dynamik i sitt aktivitetssystem utifrån att det skett denna
omtolkning av synen på eleverna och hur man når fram och att ansvaret
ligger i professionen som kollektiv att våga prova och stötta varandra i att
vara just en närvarande och seende professionell person i möten med
eleverna. Vidare har man skapat former för det professionella kollektiva
samtalet där man också lyssnar på varandra även över professionsgränser.
Här ser man exempel på kollegialt lärande som en aktiv process och inte
ett tidsbundet projekt. Normer har ändrats, kollektivet har bundits
samman och skaffat kraft i det kollegiala, arbetsorganisationer har
organiserats stöttande utan att det krävts tid, synen på varandra som
kollegor präglas av mer tillit och nyfikenhet än tidigare. Av de i CL skapade
och utprövande modellerna har ett flertal stannat kvar.
Professionsdriven verksamhetsutveckling kan gå till med utgångpunkt i ett
svårt och återkommande bekymmer som detta att göra lärandet tillgängligt
till alla elever oavsett kön eller andra typer av kategoriseringar.
På frågan om eleverna trivs i skolan så har 93,5 % svarat att de trivs och på
frågan om eleverna känner sig trygga har 93.5 % svarar stämmer bra eller
ganska bra. Detta är en ökning från förra året då 91% svarade att de trivdes
och 89% som svarade att de kände sig trygga. I intervjun framkommer att
eleverna tycker att det är en öppen, fin, stor skola. De flesta är snälla mot
varandra. Lärarna är bra och det finns mycket att göra på rasterna.
Många upplever fortfarande att omklädningsrummen till idrotten känns
otrygga. Mycket på grund av att mobiler förekommer.. På högstadiet är det
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många som inte duschar efter idrotten. Det hade varit önskvärt med
draperier eller duschdörrar vid varje dusch och ett skåp att låsa in
mobilerna i. Många elever upplever det som trångt vid S-ingången i väntan
på bussen, särskilt när det är dåligt väder. Eleverna uppger att det är
mycket vuxna som rör sig runt i skolan vilket gör att tryggheten ökar.
Eleverna tycker också att skolvärdarna Klas och Ursula bidrar till en ökad
trygghet.
94 % uppger att de har någon att vara med i skolan, vilket är samma
resultat som förra året. De allra flesta har någon att vara med, men i
intervjuerna framkommer det att man ser att vissa elever är ensamma. Det
är svårt att närma sig elever som är ensamma med rädsla för att bli avvisad
när man bjuder in till umgänge.
Vad det gäller kränkningar av annan elev svarar 18 % att de blivit kränkta
vid enstaka tillfälle, 9,5 % svarar att de blivit kränkta 2-5 gånger, 7 % svarar
att de blivit kränkta 5-10 gånger och 8,5% svarar att de blivit kränkta fler
än 10 gånger. I intervjuerna med eleverna säger de att kränkningar
förekommer, mycket i form av blickar och miner och att man kallar
varandra för fula saker. Kränkningar förekommer både på nätet och på
skolan. Ofta tror dock eleverna att kränkningarna handlar om att man
skämtar med en hård attityd och att folk tar illa vid sig fast det inte var
meningen att såra någon.
På frågan om eleverna blivit utsatta för kränkning av personal så svarar
5 % att de blivit kränkta flera gånger, 14,5 % svarar att de blivit kränkta vid
enstaka tillfällen och 80,5 % svarar att de aldrig blivit kränkta av personal.
Eleverna tycker att de allra flesta vuxna beter sig på ett bra sätt mot
eleverna. I samtliga intervjuer framkommer dock att eleverna tycker att det
sker en positiv särbehandling gentemot tjejer om man jämför med killar.
Det här är något som elever av båda kön upplever. Vissa lärare fäller
ironiska kommentarer om elever inför klassen, vilket flera upplever som
kränkande.
På frågan om eleverna blivit utsatta för mobbning de sista 12 månaderna
svarar 10 % ja på denna fråga. Detta är en ökning från förra året då siffran
var 8,5 %. Flera av eleverna uppger i intervjun att de ser att mobbning
förekommer. Eleverna tror att mobbning förekommer både på skolan och
på nätet. Mycket sker i det tysta och man vågar inte alltid berätta för någon
vuxen.
När det gäller sexuella trakasserier så svarar 8,5 % av eleverna att det har
skett vid enstaka tillfälle och 2% svarar att det skett vid flera tillfällen.. Det
händer att vissa elever har ett utmanande sätt (killar som juckar
exempelvis) och att framförallt tjejernas kroppar kommenteras. Det händer
också att man fäller sexuella kommentarer till unga kvinnliga vikarier.
På frågan om man under de senaste 12 månader blivit diskriminerad
utifrån diskrimineringsgrunderna svarade 17 elever ja utifrån ålder, 7 elever
utifrån kön, 2 elever utifrån sexuell läggning, 8 elever utifrån nationalitet, 5
elever utifrån religion, 5 elever utifrån funktionsnedsättning och 3 elever
utifrån könsuttryck. Många elever tycker att killar blir sämre behandlade än
tjejer av personalen på skolan. Tjejer kommer undan med mer och får fler
chanser än killar. Överlag tycker dock eleverna på skolan att det inte
förekommer någon diskriminering.
På frågan om man känner sig sedd och respekterad av lärare svarar 93,5 %
av eleverna ja. I intervjun säger eleverna att de tror att det finns ett
samband i att de som inte visar respekt heller inte blir respekterade. De
flesta vuxna på skolan är dock snälla och respektfulla. De vuxna är också
duktiga på att hälsa på eleverna vilket betyder mycket för trivseln och det
gör att man känner sig sedd. Vissa lärare är sociala och spelar pingis med
eleverna och detta uppskattas.
84 % svarar att de har någon vuxen på skolan som de litar på och som de
kan prata med. Detta är samma siffra som förra året. I intervjuerna
kommer det ett samstämmigt ja. Man tycker att det finns många vuxna på
skolan som man kan vända sig till. Eleverna tycker också att de allra flesta
på skolan är schyssta och man känner sig sedd och respekterad av de
vuxna.
På frågan om lärarna gått igenom och diskuterat planen mot kränkande
behandling och diskriminering svarar 57% att de har hört talas om den och
19% svarar att de har jobbat med planen vid flera tillfällen, 24 % vet inte
vad det är. I intervjuerna ser vi att det skiljer sig mycket mellan olika

4

Sektor lärande egna uppföljning
Mål

Kommentar
klasser och årskurser. Vissa har bra koll, andra ser ut som ett frågetecken!
Cirka 50 % av de som blivit kränkta svarar att de berättat för någon
personal på skolan. På frågan om eleven fick hjälp och stöd av personal
kan man se att de missförstått frågan och det går inte att dra några
slutsatser. I intervjuerna framkommer det att man inte alltid berättar om
kränkningar för man vill inte vara en som skvallrar och man tänker att
vuxna ändå inte kan göra något åt saken. Det finns också en rädsla för att
man själv ska bli utsatt för mobbning och kränkningar om man berättar för
någon vuxen. Eleverna tycker att skolan försöker att hjälpa till men att
kränkningarna ibland ändå fortsätter.

Presenterar tidigt kunskapskraven. Eleverna får berätta vilka arbetssätt de
tycker bäst om. Frågar eleverna vilket mål de har i ämnet.
Elevdemokratiska arbetssätt, arbetar för att få eleverna att inse att de
arbetar för sin egen skull, inte för lärarens. Ex: språkvalet så har var och en
av eleverna sin individuella planering som lärare och elev kommit fram till
tillsammans. Läraren har koll på underlaget, men man kan nå till ett bra
underlag på olika sätt.
När läraren får frågan “Vad ska jag göra för att höja mig?” - då ska jag som
lärare kunna svara på denna fråga. Är det i slutet av terminen så får man
hjälpa eleven att inse att det är något man får arbeta med kommande
termin. Visa eleverna exempel på “Enkelt sätt”, “Utvecklat sätt”,
“Välutvecklat sätt”.

Lust att lära

Variation i undervisningen - för att nå så många som möjligt av eleverna.
Att eleverna ska få prova på olika sätt för att upptäcka vilket/vilka som
passar just var och en.
Att bli inspirerad av kompisarna - en kompis kan något som jag också vill
lära mig.
Skarpt läge kan få eleverna att bli mer motiverade - och man kan skilja på
det och på övning för att man vid andra tillfälle ska våga pröva på och våga
fråga.
Vikten av att göra sitt bästa och att man ska göra sin kamrat bättre är
viktiga ledord i undervisningen.
Mycket handlar om att eleven känner sig trygg - att vi skapar goda
relationer/tillhörighet i gruppen.
Hur går vi vidare: Fortsätta att visa eleverna vikten av att lära sig det vi
arbetar med på lektionerna. Arbeta för att skapa motivation till att lära sig
saker.

Uppdrag
Uppdrag

Kommentar

Avslutad
Hitta Drivet 2 Förändringslaboratorium Forskningssamverkan med
Högskolan Väst

Planen fastslogs 190101 på Henån skola f-9 efter kartläggning och
sammanställning av aktiviteter med mål från styrdokumenten. Eleverna ska
under sin tid på Henån skola genom olika aktiviteter i varje årskurs stödjas
i att utforska, identifiera och formulera sina intressen och möjligheter.
Eleverna ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och lyckas med vidare
studier om de har en målbild om vart de är på väg. Presentation av planen
har skett på APT men planen kommer att åter implementeras vid skolstart
Ht 2019 då den behöver gås igenom i hela kollegiet; fritidshem, skola f-9.
En avstämning kommer att göras vid terminsslut ht 19 Utvärdering sker
terminsslut vt 20.

Avslutad
Ta fram en kommunal plan
för studie- och
yrkesvägledning

Planen fastslogs 190101 på Henån skola f-9 efter kartläggning och
sammanställning av aktiviteter med mål från styrdokumenten. Eleverna ska
under sin tid på Henån skola genom olika aktiviteter i varje årskurs stödjas
i att utforska, identifiera och formulera sina intressen och möjligheter.
Eleverna ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och lyckas med vidare
studier om de har en målbild om vart de är på väg. Presentation av planen
har skett på APT men planen kommer att åter implementeras vid skolstart
Ht 2019 då den behöver gås igenom i hela kollegiet; fritidshem, skola f-9.
En avstämning kommer att göras vid terminsslut ht 19 Utvärdering sker
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terminsslut vt 20.
Vid genomgång av elever med hög frånvaro, mer än 15 %, och med
jämförelse med förra höstterminen, kan man tydligt se att

Avslutad
Öka närvaron hos elever för
ökade skolresultat

Avslutad
Handlingsplan med åtgärder
upprättas för arbetet med att
eleverna skall nå högre
behörighet till
gymnasieprogram, samt att
fler elever får betyg i alla
ämnen och ett ökat
meritvärde.



De elever som har fortsatt hög frånvaro har ungefär samma eller
lägre betyg jämfört med förra höstterminen. Ett antal elever får
inte betyg alls för att det inte finns underlag att bedöma.



De elever som har ökad frånvaro sänker många av sina betyg.
Några undantag finns, som trots ökad frånvaro höjt sina betyg i
enstaka ämnen



De elever som däremot har en ökad närvaro höjer sina betyg.
Flera elever har höjt betygen i samtliga ämnen och några höjer
betygen flera steg.
Av detta drar vi slutsatsen att närvaron är av största vikt för godkända
resultat, vilket inte var överraskande. Vi behöver fortsätta vårt aktiva arbete
för att få med eleverna på lektionerna, men också medvetandegöra detta
hos vårdnadshavarna så att vi kan arbeta åt samma håll.

Se rapport!

Ej påbörjad
Öka andelen som äter
skolmat

Indikatorer
Indikator

Utfall 2019

Utfall 2020

Målvärde 2020

Riket

Namn
Elever i åk. 9 som är
behöriga till
yrkesprogram,
kommunala
skolor, andel (%)

Utfall 2019
80,3

Utfall 2020
83,1

Målvärde
2020
85

Riket
83,37

Utfall 2019
68,2

Utfall 2020
69,9

Målvärde
2020
74

Riket
72,43

Kommentar
Kommentar
Namn
Elever i åk. 9 som
uppnått
kunskapskraven i
alla ämnen,
kommunala
skolor, andel (%)

Kommentar
Kommentar
MMM
Namn
Elever i åk 9: På
lektionerna är vi
elever med och
påverkar på vilket
sätt vi ska arbeta
med olika
skoluppgifter,

Målvärde
2020
63
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positiva svar, andel
(%)

Kommentar
Kommentar
Namn
Andel elever i
procent som har
mindre än 15%
frånvaro

Målvärde
2020
87

Utfall 2019
80

Kommentar
Kommentar
Namn
Elever i åk. 9,
meritvärde
kommunala skolor,
genomsnitt (17
ämnen)

Utfall 2019
208,5

Utfall 2020
211,4

Målvärde
2020
220

Riket
219,55

Kommentar
Kommentar
Namn
Undervisningsfrågor

Kommentar
Kommentar
Namn
Utbildningsfrågor

Kommentar
Kommentar
Namn
Elever i åk 9: Jag
känner mig trygg i
skolan, positiva
svar, andel (%)

Målvärde
2020
88

Kommentar
Kommentar
Namn
Elever i åk 5:
Skolarbetet gör mig
så nyfiken att jag får
lust att lära mig mer,
positiva svar, andel
(%)

Målvärde
2020
78

Kommentar
Kommentar
Vi har ju precis startat med denna metod och är övergripande att resultaten kommer se annorlunda ut nästa år.
Namn
Elever i åk 9:
Skolarbetet
stimulerar mig att
lära mig mer,
positiva svar, andel
(%)

Målvärde
2020
60

Kommentar
Kommentar
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Sektor lärande egna uppföljning
Namn
Professionell profil

Utfall 2019
Ja

Kommentar
Kommentar

Aktiviteter
Aktivitet

Kommentar

Elevledda utvecklingssamtal
Verksamhetsplan

Hur har det varit?
Eleverna förbereder och håller i sitt eget samtal.
Vissa elever behöver lite extra stöd och vissa elever
får läraren hålla i hela samtalet om så behövs.
Hur går vi vidare?
Vi vill fortsätta att arbeta med delvis elevledda
samtal. En del elever behöver tydligare lärarledda
samtal för att det ska bli så bra som möjligt.
Vi vill gärna prova att ha utvecklingssamtalen under
två dagar på dagtid och sedan utvärdera det. Det
skulle vara bra att ha något system där föräldrar
också kan träffa andra undervisande lärare än
mentorn eftersom det ibland är svårt att vara
mellanhand.
14/3 Vi är på väg. Till hösten ska vi låta eleverna
förbereda sig inför samtalet. Antingen med
Unikums frågor eller frågor som Lena hittat.
Sedan ska eleverna hålla i samtalet.
Vi började redan i sjuan med att eleverna försökte
hålla i sina egna utvecklingssamtal. Vi har arbetat
med gemensamma frågor som de hade tänkt
igenom innan och som eleverna var pålästa på. Det
har också funnits tillgång till “gubbar” på Unikum
som underlag och där har man också kunnat skriva
utvecklingsmål - dessa kan ju även eleverna ha med
sig till samtalet och utvärderingen när det kommer
till nästa samtal. I vissa fall har det varit mer
progression i hur mycket eleverna har hållit i
samtalet, medan vissa har behövt mer lärarhjälp och
ytterligare kunde hålla det helt själva redan från
sjuan. Vi märker skillnad när elever och föräldrar
har pratat om frågorna/ämnena innan de kommer
till samtalet - då känns det också som att föräldrarna
är mer delaktiga och mer förberedda.

Påverka arbetsätt och metoder
Verksamhetsplan

Arbetssätt
Eleverna ges möjlighet att påverka sitt arbete efter
ålder och mognadsgrad.
Eftersom vi vill skapa framgång och ge eleverna
möjlighet att lyckas med hjälp av sin metod får de
allt större inflytande i valen av metod och
arbetsområde. För att kunna välja måste vi ge dom
ett utbud att välja mellan, när vi byggt upp det
“förrådet” kan vi be eleverna att välja ex. åk.6. Att
själv välja metod är ett stort ansvar och kräver
mycket av eleverna.
Det bidrar till att lärandet blir mer lustfyllt men
ineffektivare. Det kan lätt bli fokus på tekniken och
inte innehållet. Vi tror dock att då de själva får vara
med och påverka bidrar det till att kunskapen
befästs bättre.
Vi har arbetat med elevexempel i läslyftet med ex.
styckeindelning i elevproducerade texter. Vi vill
fortsätta utveckla detta och använda oss mer av det i
undervisningen då vi upplever att det ökar
studiemotivationen. Det är också bra för att lyfta
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Aktivitet

Kommentar
elever genom att visa deras text, bild eller liknande.

Välfungerande elevråd.
Verksamhetsplan

Alla klasser har fungerande klassråd. I vissa klasser
sköter elevrådsrepresentanterna klassrådet utan
mentorer, för att alla ska våga prata. Detta har
fungerat mycket bra.
Elevrådet träffas regelbundet, och har förstärkts
med pedagog, utöver skolvärd och rektor, för att
leda ungdomarna i de frågor de kan vara med att
påverka.
Elevrådet planerade och genomförde Sunedagen på
ett bra sätt.
Samtliga elevrådsrepresentanter har en
anteckningsbok för egna anteckningar.
Anteckningar från mötena justeras och skickas ut
digitalt till samtliga klasser.

Utbilda elevskyddsombud på skolan åk 4-9
Verksamhetsplan

Pga Covid 19 har vi inte kunnat genomföra
utbildningen. Vi har utsett representanter för de
olika årskurserna.

Implementera den kommunala planen för studie- och
yrkesvägledning och anpassa efter lokala
förutsättningar
Verksamhetsplan

Planen har arbetats fram på hela Henåns skola F-9.
Alla stadier och elever arbetar med studie och
yrkesvägledning.

När mallen inte stämmer
Verksamhetsplan

Alla som gått steg 1 kommer gå steg 2 under våren.
Flertalet intresserade av att gå steg 1 till nästa vår.

Pedagogiska tips
Verksamhetsplan

Under hösten har vi på varje APT delat med oss av
pedagogiska tips till varandra.

Värdegrundsarbete
Verksamhetsplan

Eleverna var indelade i 24 åldersblandade grupper
åk 1-9. Halva elevgruppen startade med en konsert
med värdegrundstema där eleverna i de olika
klasserna framförde musik och dans i ett
värdegrundsperspektiv. Andra halvan startade med
aktiviteter i klassrummen där de skulle göra vimplar
illustrerat med värdegrundsorden på olika sätt.
Dessa hängdes på eftermiddagen upp i trapphuset
för att eleverna skulle få en snabb återkoppling på
sitt fina arbete. Eleverna åt lunch tillsammans och
de äldre eleverna stöttade och hjälpte de yngre.
Eleverna upplevde dagen som trevlig och givande.
Personalen ser ett åk 1-9 samarbete som kommer
att fortgå.. Dessa grupper åk 1,4,7/ 2,5,8/ 3,6,9 som
arbetade denna dag kommer att fortsätta arbeta
tillsammans med skolans gemensamma mål
"Globala mål, hållbar utveckling" med olika
inriktning med en gemensam avslutning 190429

De fyra framgångsfaktorerna (CL) ht 2019
Verksamhetsplan

Professionsdriven modellutveckling genom
metoden Förändringslaboratorium eller som det på
engelska heter ChangeLaboratory (CL)
De två teoretiska principer som driver ett CL är
1) gå från det abstrakta till det konkreta
2) principen om ’double stimulation’ (Vygostkij)
Efter att vi diskuterat dessa ’skav’ gick vi in på det
teoretiska ramverk som ChangeLaboratories (CL) är
designade utifrån och vi påminde oss om de två
teoretiska principer som driver ett CL
Under höstterminens första del var personalen åk 79 med i CL. Utgångpunkten är den över tid visade
meritvärdesskillnaden mellan pojkar och flickor.
Bemöter vi flickor och pojkar olika?
Under dessa veckor skapade man modeller som
sedan aktivt prövats i elevgrupper. Därefter gör man
en gemensam tolkning av hur detta kan sättas in i

9

Sektor lärande egna uppföljning
Aktivitet

Kommentar
ett dynamiskt aktivitetssystem. Under veckorna förs
kollegiala samtal.
Att dela och vara konkret blev väsentligt för att
förstå likheter och skillnader hur man gör och hur
man tolkar situationer i kollegiet.
Vi kommer att arbeta vidare med dessa modeller. Vi
behöver se över strukturerna och inte prata på
individnivå, utan lägga detta på kollegiet/gruppnivå.
Det måste finnas ett tillåtande klimat i gruppen att
lyfta både det som gått bra och det som gått mindre
bra.

Värdegrundsarbete 2019
Verksamhetsplan

Värdegrundsarbetet är en ständigt pågående process
som aldrig får avstanna!
Våra mål under läsåret är: Att öka tryggheten i
omklädningsrummet och vid busshållplatsen, Att
minska sexuella trakasserier och trakasserier kring
sexuell läggning, Att öka kunskap kring planen mot
kränkande behandling och diskriminering och se till
att den hålls levande under året, Att minska antal
elever som utsätts för mobbning, kränkningar och
diskriminering/trakasserier, Alla som arbetar i
skolan/ fritids ska vara vaksamma då det gäller
kränkningar. De vuxna skall ha nolltolerans mot
skällsord som är kränkande, samt få igång ett
fungerande trygghetsteam åk f-9.
Under hösten har vi särskilt uppmärksammat detta
under vecka 43, då vi hade en värdegrundsvecka F9.
Utvärdering värdegrundsveckan åk 7-9
Värdegrundsveckan har varit bra! I arbetslag 8 har
vi i princip arbetat med värdegrunden på alla
veckans lektioner och har påbörjat saker som vi
kommer att fortsätta arbeta med efter lovet. Våra
elever har varit positivt inställda! Det var en trevlig
stämning med engagerade elever.
Kommunikationen runt värdegrundsveckan har
dock lämnat en del övrigt att önska. Vi borde ha
lagt in det schemabrytande i kalendern.
Alla klasser i åk 7 lyssnade på Att kallas hora eleverna tyckte den var för lång och seg (20
minuter)
Filmen Pojkarna (åk 8) fungerade i stort sett bra.
Den lyfte de viktiga frågorna och fångade de allra
flesta eleverna. Diskussionerna blev bra. För enstaka
elever var den för svår.
Elever i åk 9 såg Torka aldrig tårar. Det blev bra
diskussioner efteråt och de hade mycket material att
arbeta med. De konstaterade bland annat det här
med att heteronormen är stark (även om de flesta ju
tycker att det inte är något att ens uppmärksamma).
Vi var väldigt nöjda med måndags-filmen (Fucking
Åmål). Det blev bra samtal efteråt och eleverna
verkade tycka att filmen var bra.
Konserten på torsdagen hade ett tydligt
värdegrundsinnehåll och framfördes av våra duktiga
elever. Roligt att det var några som uppträdde
tillsammans - och inte bara elever i samma klass
eller årskurs. Konserten togs emot riktigt bra av
eleverna. Publiken skötte sig väldigt bra och de som
inte uppträdde var stöttande och bidrog på ett bra
sätt. Väldigt roligt och trevligt att det var så! Det är
dock lite besvärligt när hälften har rast samtidigt
som resten ser på konsert.
Vi ser värdegrundsveckan som en start på ett arbete
som måste fortsätta. Framför allt behöver vi arbeta
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Aktivitet

Kommentar
mer med området sexuell identitet.
Besöket av Magdalena och Lotta var uppskattat.
Tack!
Dessutom har det varit extra roligt att det har synts
att vi har arbetat med värdegrunden! Bra och fin
utsmyckning i och runt trappan. Tack Åsa och
Mariella!
Vi tror att det skulle vara bra om det kom någon
“hbtq-person” och pratade med eleverna! Det skulle
också vara bra om vi plockar ut mer ur materialet vi
har och arbetar med det på elevens val-tid.
Vi undrar lite varför alla prideflaggorna togs ner så
snabbt? Hade det inte varit bra om det blev en
naturlig del av skolmiljön?
Vi pratar också om att vi borde tänka på att ha ett
lite mer normkritiskt förhållningssätt i allmänhet i
undervisningen, så att inte hbtq-frågor egentligen
behöver bli en “grej” utan att det är en helt självklar
del av vardagen.
Implementering av planen diskriminering och
kränkande behandling
Alla arbetslag säger sig vara trygga med innehållet i
planen mot diskriminering och kränkande
behandling. Man är också trygg i skillnaderna mellan
kränkning och diskriminering. Däremot finns det
frågetecken kring ärendegången för att anmäla
kränkningar.
Åk 7 Vi känner oss trygga i hur vi anmäler
kränkande behandling men blir lite osäkra kring
diskriminering. Vi känner att vi behöver hjälpas åt
kring båda dessa anmälningar eftersom vi inte fyller
i sådana lappar så ofta, och det kan vara svårt att
komma ihåg gången även om vi nyligen gått igenom
den.
Åk 8 Nej, inte helt. Även om systemet är tydligt och
vi har fått information konstaterar vi ändå att vi
behöver påminna varandra om hur blanketterna,
som hanterar kränkningar mellan elever, skall
användas. Tryggteamet svarar gärna på frågor. Vi
beslutade att vi skall göra en gemensam pärm med
tillvägagångssättet…
Åk 9 Vi känner oss inte tillräckligt trygga i hur
ärendegången är och var man hittar vilken lapp. Vi
önskar att det finns uppkopierat i arbetsrummet så
att det inte tar tid att leta efter lapp när man väl
behöver den.
Hur har ni implementerat planen för eleverna?
Åk 7 Vi har berört den men den känns inte helt
implementerad. Vi tar upp den på elevens val igen
med klasserna.
Åk 8 Ja, upprepade gånger. Men behövs göras
många gånger under ett läsår för att planen skall
vara aktuell inte bara för eleverna utan även för oss.
Vi tänker att vi kan dela upp planen och ta upp lite
då och då… Bra att ha lite värderingsövningar i
samband med detta.
Åk 9 Vi har gått igenom diskrimineringsgrunderna
men behöver följa upp det med och prata om vilka
konsekvenser det har.
Ser ni att eleverna är medvetna om vad
diskriminering och kränkande behandling
innebär?
Åk 7 Vi pratade om detta på måndagen
(värdegrundsveckan) men tänker att vi behöver
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Aktivitet

Kommentar
hålla denna diskussion levande. Vi kommer ta upp
detta med våra klasser framöver igen.
Åk 8 Ja på gruppnivå är graden av medvetenhet
hög; diskussioner om detta blir ofta bra. På
individnivå är det dock tydligt att en del elever inte
klarar av att omsätta ord till handling.
Åk 9 Vi ser att den stora majoriteten är mycket
medvetna men vi har en klick elever som inte är
medvetna och inte handlar medvetet.
På terminsstart det här året visade vi också att
planen finns.
Att minska sexuella trakasserier och
trakasserier kring sexuell läggning. Jag ser att
ni arbetat med detta under värdegrundsveckan.
Hur arbetar ni vidare för att trakasserierna ska
minska? Hur har arbetslaget arbetat för att nå
detta mål och hur arbetar ni vidare?
Åk 7 Vi har arbetat mycket med språkbruket och
vad man säger till varandra. Vi vuxna behöver
reagera hela tiden så fort vi hör någon yttra något
olämpligt. Det är viktigt att vi fortsätter med detta.
Åk 8 Vi behöver göra en kartläggning så att vi får
reda på omfattningen och ha det som utgångspunkt
för hur vi kan gå vidare. Vi upplever att det är ett
svårt klimat att “komma ut” på Henåns skola
utifrån uttalande från vissa elever i år 9 som säger
att det är så. Vi personal behöver även utbildning i
hur vi ska jobba med denna typ av frågor.
Åk 9 Vi har en tanke om att bjuda hit en före detta
elev för att prata med eleverna om trakasserier kring
sexuell läggning.
Vi markerar vid varje händelse- både genom att
prata med eleven och skriva ned.
Att öka kunskap kring planen mot kränkande
behandling och diskriminering och se till att
den hålls levande under året. Vilka insatser har
gjorts för detta mål?
Åk 7 Vi har visat planen och eleverna är medvetna
om att den finns. Vi kan bli bättre på att tala om för
eleverna vad som faktiskt har hänt i kränkningsfall
som uppstår. Det är ett sätt att visa att det faktiskt
görs någonting så fort vi får kännedom om
kränkningar eller diskrimineringar
Åk 8 Vi har gått igenom planen med resp. klass vid
ett flertal tillfällen. Vi funderar på att ta upp en liten
del av planen vid varje mentorsträff och låta
eleverna jobba aktivt med detta, t.ex. genom
reflektioner, skrivuppgifter, diskussioner...
Åk 9 Inga hittills.
Att minska antal elever som utsätts för
mobbning, kränkningar och
diskriminering/trakasserier. Hur arbetar ni för
att nå detta och vilka effekter ser ni?
Åk 7 Det viktigaste är kanske att vi tar upp fallet
direkt, t ex kalla till möte och kontakta föräldrar så
att man visar att det får konsekvenser direkt.
Vi kan bli bättre på att tala om för eleverna vad som
faktiskt har hänt i kränkningsfall som uppstår. Det
är ett sätt att visa att det faktiskt görs någonting så
fort vi får kännedom om kränkningar eller
diskrimineringar.
Åk 8 Vi tycker att systemet med de tre olika
blanketterna börjar sätta sig och vi känner oss
relativt bekväma med ordningen. Vi jobbar med
värderingsövningar; både på elevens val och
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Aktivitet

Kommentar
svensklektionerna. Vi borde dock bli mer
systematiska med hur och när vi gör det.
Åk 9 Vi arbetar med eleverna och föräldrar kring
varje händelse för att det inte ska hända igen. Vi
visar “Tusenkronorsloppet” i våra klasser och
samtalar med dem om det.
Vi ser effekter när vi arbetar aktivt med detta.
Eleverna blir tryggare.
Alla som arbetar i skolan/ fritids ska vara
vaksamma då det gäller kränkningar. De vuxna
skall ha nolltolerans mot skällsord som är
kränkande. Hur fungerar det?
Åk 7 Vi vuxna reagerar hela tiden så fort vi hör
någon yttra något olämpligt. Det är viktigt att vi
fortsätter med detta.
Åk 8 Vi tycker att det borde finnas en tydligare
åtgärdstrappa som bör följas tydligt även vid verbala
kränkningar. De elever som gång efter annan bryter
mot reglerna måste få tydliga konsekvenser så att
både eleven och andra elever ser och vet att det
händer något. Det är också mycket viktigt att all
personal reagerar då man hör någon kränkning.
Åk 9 Det fungerar inte tillräckligt bra. Vi behöver
vara fler som säger till.
Trygghetsteam ska finnas åk f-9. Hur har detta
fungerat?
Åk 7 Det finns och har möte (onsdag 11.25) varje
vecka i 7-9.
Vi har representant från arbetslaget med och kan få
den information som berör oss direkt. Det kan vara
bra om en representant från varje arbetslag deltar i
teamet.
Åk 8 Vi vet att det finns och att de har
återkommande möten. Vi skulle dock vilja ha lite
mer återkoppling från deras arbete.
Åk 9 Vi vet vilka som sitter med men vi vet inte var
som händer där.
Normer och värden
Att öka tryggheten i omklädningsrummet och
vid busshållplatsen.
Hur har arbetslaget arbetat för att nå detta mål?
Åk 7 Det har inte tagits upp någonting angående
otrygghet i omklädningsrum och busshållplatser på
klassråd och elevråd under denna terminen. Vi vet
att det var problem i fjol men att schemaläggning
mm har förbättrat situationen. Vi tar för säkerhets
skull upp det igen på klassrådet. Om det skulle
upplevas som mer otryggt så känns det som att mer
personal på plats kan vara den bästa lösningen men att sådant ofta kan vara svårt att få till rent
praktiskt.
Åk 8 Har pratat mycket om det i klasserna. Vi har
haft samtal på individnivå och gruppnivå samt vid
behov även kontaktat föräldrar. Sammanfattningsvis
konstaterar vi att detta är ett stort problem som hela
skolan behöver arbeta mer med. Vi konstaterar att
många hoppar över att duscha och vi bedömer att
det beror på att det inte alltid känns tryggt i
omklädningsrummen. Många är i
omklädningsrummen samtidigt. Elever uttrycker
oro för att bli fotade eller filmade i samband med
ombyte. Frågan behöver aktualiseras i samband med
organisation, tjänstefördelning och schemaläggning
inför 20/21.
Lite problematiskt för bussvakten att vara på alla
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Aktivitet

Kommentar
ställen. Många elever stannar inne så länge som
möjligt innan dom går till bussen. Kanske skall vi bli
bättre på att få ut eleverna - i alla fall vid normal
väderlek… Vi brukar göra så att en av de vaktande
stannar inne om många väljer att vara kvar inne.
Detta behöver dock först tydliggöras i samtliga
klasser. Bra om vi lägger in även bussvakten på det
personliga schemat. Detta underlättar vid frånvaro
och vikarieanskaffning.
Åk 9 En pedagog har varit bussvärd på torsdag
em.extra för att täcka upp i personalbehovet vid
bussarna. Det är orimligt att finnas på flera ställen
när man ”bussvaktar”, även om det behövs personal
på flera ställen.
Vi som lärare har ingen koll på hur det är i
omklädningsrummen, men än att eleverna tar upp
det på klassråden.
Vi ser det som svårt för oss att uppfylla målet om
ökad trygghet i omklädningsrummen.

Ämneskonferenser
Verksamhetsplan

Hur har det varit?
Planeringen av måndagar i och med
Hedevågskursen har haft övrigt att önska. Vi hade
önskat att alla gått kursen samtidigt eller ingen. Om
inte alla går på kursen måste det vara tydligt vad
övriga ska göra istället.
Vi tycker att det har varit alldeles för lite ämneslag.
Det är bra att det har varit en uppdelning mellan
utvecklingsorganisaion och arbetsorganisation så att
inte arbetslagen försvunnit när det t.ex. varit APT.
Vi har träffats i ämneslag F-9 en gång per termin.
De som har teoretiska ämnen är nöjda med
upplägget men praktiska ämnen tycker inte att det
har gett så mycket. Det har ibland gett bra
samarbeten mellan ämnena men det är ju inte riktigt
samma sak. I de ämnena där det finns flera lärare
har det ändå fungerat ganska bra, men för den som
ändå är ensam i sitt ämne på F-9 hade det egentligen
gett mer att vara ensam.
Hur vill vi fortsätta?
Vi är villiga att testa att ha arbetslagsmöte på
morgonen och sedan utvärdera det.
Vi skulle vilja ha ett ämneslagsschema med rullande
tider så att alla lärare som undervisar i ett ämne kan
delta. Det gäller även F-9-konferenserna.
Vi vill att konferenserna är 7-9 ön och F-9 enheten.
Vi kommer att utveckla vårt SKA-arbete och lägga
in som punkt löpande på våra arbetslagsmöten för
att få bättre snurr på det.
Mer sambedömning mellan enheterna även när det
gäller moderna språk. Att det ligger i planeringen
redan från början.
4/3 -Hedevåg har känts bra. Arbetslagsmöte på
morgonen har fungerat mycket bra.
Ämneskonferenserna behöver organiseras enligt fast
schema och inte för mycket styrt innehåll. Lita på
att vi talar om rätt saker när vi träffas. Vi
diskuterade också om vi, förutom APT, behöver
regelbundna möten i storgrupp under ledning av
chefen. Här går meningarna något i sär.
Det har kommit in saker på måndagstiderna - och
det har ibland brustit i att man har koll på vad de
andra arbetslagen gör eftersom vi inte haft någon
gemensam samling. Det har varit väldigt lite tid för
ämneslag och det har varit svårt att få kontinuitet på
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dessa tider med anledning av de långa uppehållen.
Arbetslagstiden har känts bättre med fördelningen vi har träffats de allra flesta veckor och det gör att
man får bra “flyt” i möten eftersom man alltid kan
bygga på det som gjordes mötet innan (om man
t.ex. jämför med ämneslaget där det inte varit så).
Det är viktigt att alla kan vara med på ämneslagen och det är trevligt om det är samplanerat så att de
från olika åldrar kan vara med i möjligaste mån på
ämneskonferenser med F-9.
Det är bra att det kommer information i veckobrev
så att man kan läsa - kalendern är också ett bra och
tydligt hjälpmedel! I kalendern borde det också stå
t.ex. vilken sal man ska vara i när vi har samlingar
mm. På Sites kan man inte längre få aviseringar när
sidan uppdateras - det saknas. Annars kanske man
borde få påminnelse via mail om att det kommit ut
något viktigt/akut.De gemensamma mötena till
hösten blir det tio tillfällen med Hitta Drivet. Där
vet vi inte så mycket om hur det arbetet ska gå till,
så svårt att ha synpunkter på det.Hedevåg-träffarna
har varit bra, men det har inte blivit så mycket
uppföljning av det eftersom det inte finns
gemensam plattform för deltagarna (alla i
arbetslagen har ju t.ex. inte varit med på mötena).
Också lite märkligt att det går en halvtimmes
undervisning för samma klass i samma ämne under
några tillfällen. De som har varit tycker att det har
varit en bra och givande utbildning.

Likvärdighet i kunskapsutveckling
Verksamhetsplan

Hur har det varit?
Vi följer upp frånvaron varje månad i arbetslaget.
Varje mentor har koll på sina mentorselever i
Skola24. EHT följer upp klasser. Rektor lämnar
varje månad sammanfattning till lagledaren med
läsårets sammanlagda frånvaro på de som har hög
frånvaro. Vi har haft samtal med föräldrar till de
elever som har hög frånvaro.
Hur går vi vidare?
Fortsätter med de rutiner vi har, de är bra. Räcker
det med att systemet kontaktar hemmet vid
oanmäld frånvaro
Vi behöver andra rutiner för de som hänger i
korridoren. Ett förslag är att rutinen blir att förälder
kontaktas och får hämta sitt barn om den väljer att
vara i korridoren och inte gå på lektioner.
Det behövs tydligare arbetsgång för hur skolan
arbetar med hemmasittare. Alla behöver veta hur vi
arbetar med de eleverna.
Vi behöver en punkt på arbetslagets dagordning för
uppföljning av frånvaron. En gång i månaden.
Mentorerna tittar först och skickar sedan vidare till
EHT vid behov.
Uppföljning av frånvaron
Vi anser att “lapparna på dörren” i början av dagen
fungerar bra samt att expeditionen ringer till
vårdnadshavare.
Sedan är det lite “luddigt” angående hur många
dagar/frånvarotillfällen vi ska vänta innan man tar
nästa steg. Lite osäkerhet kring när ärendet lämnas
över till EHT. Vi undrar även vad som händer efter
att eleven lyfts på EHT.
Det är bra att varje månad få en rapport.
Det skulle vara bra med en visuell trappa istället för
ett långt dokument. En sådan visuell bild skulle vi
behöva ha i arbetsrummet.
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Det har varit ett problem detta läsår att elever i 9:an
sjukanmäler varandra.
Det är svårt för mentor att få reda på oanmäld
frånvaro under dagen. Då blir det också svårt att
följa “Rutiner kring frånvaro” att kontakta
vårdnadshavare samma dag om det oanmälda
tillfället.

Digitalisering
Verksamhetsplan

Saknar utbildning vad gäller programmering. Läser
man till lärare idag får man detta i utbildningen.
CLIO-utbildningen känns tillräcklig fast inte i matte
för det ämnet har tillkommit. CLIO används i första
hand som komplement. Eleverna tröttnar om vi kör
det hela tiden. Arbetsövningarna är för fria och
kräver väldigt mogna grupper. I SO upplevs det
som att det saknas lättillgängligt stoff för de elever
som behöver ett anpassat material. I NO är
innehållet bra - den lättare varianten fungerar bra
även om innehållet kan bli lite tunt ibland. Det hade
varit bra med ett facit till många av övningarna. I
engelska är de enkla texterna för svåra för elever
med bristande ordförråd. Skol- och hemuppgifterna
och quizen fungerar bra. Proven är bra men vi kan
inte använda dem som prov eftersom de inte kan
skrivas ut. Det bästa hade dock varit att vi kan göra
dem digitalt i låst läge. Möjligheten att lägga ut
individuella uppgifter efter förmåga är riktigt bra!
Även bra att själv kunna redigera uppgifter och
områden.
Förslag till terminsplaneringar är bra att ha som
input.
Vi kommer att fortsätta att använda de delar som vi
tycker fungerar bra.
Hur har det varit?
* Bra utbildningsdagar om Clio, både den första på
Ängås och den vi hade här sedan om
arbetsområden.
* I de ämnen det finns Clio använder lärarna det till
viss del. Vi varvar med andra läromedel också.
* Eleverna är inkörda i systemet och vet hur det
fungerar.
* Både elever och lärare upplever att ett problem är
att allt är väldigt likadant. Det är lätt att tröttna på
upplägget.
* Vi tycker att innehållet på Clio ibland håller dålig
kvalitet och att nivån är lite låg.
* Det har fungerat bra med Classroom och det har
blivit en naturlig del för alla elever och lärare. Ibland
blir det många klassrum att navigera mellan för
eleverna, men det brukar lösa sig bra.
* Positivt att allt finns samlat på Classroom.
* I språkämnena används framförallt Quizlet som
“externt” system för glosträning.
* Johan arbetar med programmering i tekniken och
samkör med Marita i matten.
* Åsa H har gått en kurs om programmering i
slöjdämnet.
* I bilden arbetar de med digital bildbearbetning.
* Provprogrammet Dugga som vi fick använda till
NP och andra prov under våren fungerade väldigt
dåligt. Det är inte alltid bra att ta det som är
billigast.
Hur ska vi arbeta vidare?
* Matematiken och no-ämnena har börjat med
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programmeringen. Sara har gått en kurs och hon
hjälper även de andra. De arbetar vidare med att
utveckla arbetssätt.
* Det hade varit bra med mer internutbildning för
no-lärarna så att Sara kan dela med sig av sin
kunskap.
* Apputveckling hade varit roligt att jobba med!
Linda har en bekant som arbetar med att utveckla
appar som kanske kan komma och göra något
tillsammans med eleverna.
* Marita har ett häfte med uppgifter i matten och vi
tittar vidare på Clios nya material i matte vad det
finns där.
* När man köper in digitala läromedel skulle det
vara bra att ha det på lite kortare tid för att vi ska
kunna välja något nytt om det inte fungerar så bra.
Nu upplever vi att alla är ganska trötta på Clio även
om en hel del av innehållet är bra.
* Vi skulle vilja ha ett välfungerande digitalt
provverktyg att använda året runt.
För många klick innan man är framme, det som är
fördelat till eleverna försvinner bakåt i listan och blir
svårt att hitta någon vecka senare, vissa
arbetsområden är utspridda, bra quiz, bra att man
kan välja läs-nivå, gällande matte är det bra
problemlösning och diskussioner, inte så mycket att
räkna
Oftast är Clio det läromedel man använder i SO
men vid vissa arbetsområden håller det inte måttet
och man måste komplettera med andra läromedel.
Flera ämnen väntar på att få material i Clio, då vi i
nuläget inte har någonting med Clio att göra.
Vi är otroligt känsliga för nätstörningar. Är inte
datorer laddare eller om de är på lagning, nätet nere,
så går det inte att genomföra det man förberett i
Clio för lektionen.
Man får springa runt mycket för att kunna hjälpa
eleverna hitta rätt i Clio. Det tar tid innan de
överhuvudtaget kommer igång. Detta gäller särskilt
de svagare eleverna.
Hur ser det ekonomiska läget ut: Clio vs vanliga
läromedel (böcker), om man tänker att man
uppdaterar de olika ämnenas läromedel enligt en
tidsplan.
EN och SV:
FY:
Ger verkligen Clio andra sätt att lära in på, eller blir
det mer att varje elev blir satta i en box, där de sitter
ensamma med sin dator? Det blir en
“ensaminlärning”?
Digital kompetens gällande styrdokumenten.
Digitalisering - Ämne: I de ämnesgrupper som har
haft möjlighet att diskutera digitalisering så har det
varit givande. Det hade varit bra om någon i
ämnesgruppen var lite ansvarig för gruppens
diskussion. Tyvärr har ju inte alla ämneskollegor att
diskutera detta med och då har det inte givit lika
mycket.
Betyg och Bedömning: En trevlig fortbildning och
det gav oss en hel del i de diskussioner som vi hade
i grupperna. Kul sätt att arbeta kollegialt på. Bra att
få avsluta något som vi har påbörjat.
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Kommentar
Hur har det varit?
I NO har det har fungerat bra. Att ha tillgång till
grupprum eller två klassrum vid dessa tillfällen är
mycket bra då man kan få mer elevkontakt och
eleverna kan därför visa sin kunskap i högre grad.
Om test eller uppgifter missats/inte blivit inlämnade
är detta ett bra tillfälle att samla upp sådana saker.
Praktiska övningar, diskussioner och laborationer
blir lätt och smidigt att genomföra.
Det är viktigt att det är planerat och förberett när
man ska vara två och att både elever och lärare vet
att det ska vara två personer och att det är två redan
från början.
Det är också viktigt att elever som har assistenter
eller liknande behöver ha med den även på
praktiska ämnen och att den personen arbetar med
det den faktiskt ska göra även på de lektionerna.
Det blir inte lättare att arbeta två stycken om inte
lärarna litar på varandra och varandras
bedömningar.
Hur går vi vidare?
I nya organisationen finns detta inte med. Vi anser
att det var bra för elevernas måluppfyllelse att det
funnits två på lektionerna. Vi befarar att
måluppfyllelsen kan sjunka när vi inte längre är två
lärare i t.ex. NO-ämnena.
Om det ska bli bra måste båda lärarna vara
behöriga. Annars behövs det gemensam
planeringstid. Det är guld värt att vara två lärare
eftersom det går att anpassa lektionerna efter olika
elever på ett mycket bättre sätt.
Används till halvklass, vilket är en förutsättning för
att kunna göra laborationer i no:n. En förutsättning
är att resursen är kontinuerlig och schemalagd.
SO: Har inte varit med i tjänstefördelningen i åk 9,
utan SO-lärarna har på egen tid gått in till varandra
för att stötta upp. En lärare har t ex gått in och
stöttat upp och hjälpt enstaka elever och genom
detta har de nått ett betyg, vilket de inte skulle gjort
annars. Ett gott sätt att utnyttja två-lärar-tillgången
är att göra t ex muntliga prov med vissa elever som
behöver komplettera medan den andre tar klassen.
Om man ska vara två lärare så behöver man ha tid
att samplanera.
SVA har valt att dela upp sig med två mindre
grupper med anledning att skapa studiero i
elevgruppen. Det har blivit ett positivt resultat av
denna uppdelning.
MA: Två lärare vid ett lektionstillfälle i veckan. Det
har möjliggjort att man kan arbeta mer med vissa
elever - antingen för att stötta upp eller för att
utmana vidare - även om det varit mest fokus på det
förstnämnda. Vi har arbetat på olika sätt
tillsammans, men mot slutet har vi arbetat mer med
att en lärare tar några stycken och arbetar mer med
dessa medan andra har den större gruppen. Om det
varit gruppuppgifter/problemlösning har det
underlättat att kunna göra bedömningar under tiden
för att man oftare är en lärare som kan lyssna på,
och vara med i, diskussionerna.
NO: Två lärare vid ett tillfälle i veckan. Är näst intill
nödvändigt för att kunna genomföra (åtminstone
lite mer avancerade eller “farliga” laborationer) och
har vid de andra lektionerna mest fungerat som
avlastning i klassrummet och kunnat hjälpa elever
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som behöver det. Vid provtillfällen möjliggjort att
ha muntligt prov mm.

Bibliotekstid
Verksamhetsplan

Bibliotekstid
Åk 4-6
Vi går inte till biblioteket i helklass. Eleverna går dit
efter behov. Vid tillfällena i helklass kommer
Johanna ut till klasserna. Vi upplever att det blir
oroligt om en hel klass är där samtidigt, därför går
eleverna vid behov. Vi önskar att biblioteket är
öppet från kl 9.00, för att vi ofta har svenska på
vårat schema denna tiden.
Vi upplever att intresset för läsning ökat markant
samt att bibliotekarien får frågor om bokval och
genrer. Intresse/nöje leder till ökad kvalité och
mängd läst litteratur. Detta gäller främst i skolan.
Presentation av olika genrer (både av bibliotekarien
och lärare) har lett till “modigare” val av bok. När
Johanna varit i klassen ökar intresset för nya, andra
titlar. Bibliotekarien är viktig som inspiratör när
eleverna ska välja böcker.
MIK genomsyrar all undervisning.
Vi försöker göra eleverna källkritiska och medvetna
om hur och vad de använder sig av på nätet i all
undervisning. Bibliotekarien har varit ute och pratat
källkritik med alla elever i mellanstadiet. Vi ser att
det är bra att någon annan kommer och pratar med
eleverna om detta. Vi hade önskat att detta var
återkommande och utvecklas med bildkritik på
nätet eller alternativt youtube. Vi använder gärna
“Kolla Källan” på Skolverket.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurserfor-larande/kollakallan
Resurser: Bibliotekarie
Åk 7-9
Eleverna lånar böcker i både svenska och engelska
och är därför i biblioteket ganska ofta. De är inte så
bra på att lämna tillbaka böckerna. I engelska läser
eleverna 10 minuter i början av varje lektion. För att
lösa utlåning och omlån i biblioteket kan vi låsa upp
för datorn är inte avstängd. Johanna säger att de vet
hur det funkar bra nu. Det är bra om vi får dem att
ta hjälp att låna passande böcker av bibliotekarierna.
Vi tycker att de verkar vara mer läsande än tidigare
årgångar.
Har valet av litteratur förändrats? Björn: Lägger tid
på att hitta en lagom svår bok. Det ska vara lagom
många svåra ord. Mycket fokus på svårighetsgrad.
Märks också att de läser mer “brett” för att utbudet
är bättre än tidigare och de får bättre hjälp av
bibliotekarierna.
MIK - vi använder oss väl inte direkt av begreppet,
men vi pratar lite om källkritik och källanvändning.
Läsfrämjande insatser för åttor nästa år - tål att
tänkas vidare på! Men bokpraten är väldigt bra!
Johanna hade bokprat med sjuorna både på höstoch vårterminen.
Hur använder vi MIK i undervisningen? I svenskan
kommer det naturligt eftersom det är ett
kunskapskrav. Så är det även i övriga ämnen, ju.
Sedan är det kanske inte så att vi uttryckligen säger
att det är MIK vi håller på med.
Vi tyckte att det Johanna gjorde med sjuorna i år
(nätetik) var väldigt bra! Även eleverna var nöjda
och tyckte att det var bra att de fick mer
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information. Det är bra om det kommer ännu
tidigare med nästa års sjuor.
Framöver ser vi att vi vill fortsätta med att ha
bokprat i biblioteket både höst- och vårtermin. Det
skulle vara bra att också ha någon tidpunkt bokad
där det finns bibliotekarie tillgänglig för eleverna
mer riktat för det gör väldigt stor skillnad för de
elever som mest behöver stöd i sitt bokval. Vi
planerar också att ha utbildning i källkritik med
blivande åttor tillsammans med Johanna ganska
tidigt under höstterminen. Det är en vinst att
samarbeta mycket med biblioteket för att det blir
naturligt för eleverna att gå dit och söka information
och ta hjälp av personalen där.

Betyg och bedömning åk 7-9
Verksamhetsplan

utvärdering skeer under våren

Pedagogens tre mål
Verksamhetsplan
Tydlig, enhetlig struktur i skolarbetet
Verksamhetsplan

Samtliga pedagoger arbetar med samma struktur på
lektionen med inledning, dagens arbete och
avslutning, för att skapa trygghet och hög
igenkänningsfaktor hos eleverna. Allt material
samlas i Classroom/clio för att eleverna lättare ska
hitta.
Hur går vi vidare?
Vi kör på som vi gör. Tänk extra på de elever som
särskilt behov av struktur. De kan behöva en
personlig “attgöralapp”.
Bra att lägga in lektionsplaneringar och vad man gör
olika lektioner på Classroom även om det inte är
specifika uppgifter för att de som inte är närvarande
ska kunna hänga med på vad vi håller på med.
Vi har blivit mycket bättre på att använda den
gemensamma lektionsstrukturen! Vi tycker att det
fungerar bra! Eleverna känner igen sig. Viktigt att
strukturen förmedlas till vikarien. Viktigt att vi även
orkar ha den sista summerande delen. Vi skruvar
vidare på detta och delar med oss av våra
erfarenheter.
Samtliga pedagoger skall arbeta med samma struktur
på lektionen med inledning, dagens arbete och
avslutning, för att skapa trygghet och hög
igenkänningsfaktor hos eleverna.
Vi jobbar med tydlig struktur där det i de teoretiska
ämnena står tiden för lektionen och vad man ska
arbeta med under lektionen. I möjlig mån arbetar vi
med startuppgifter för att eleverna ska komma igång
med lektionen på ett bra sätt. Detta fungerar på
liknande sätt i de olika ämnena och skapar en
trygghet för eleverna. Eleverna har också
klassplacering så att det var de ska sitta i
klassrummet. Vi tänker att vi fortsätter arbeta vidare
på samma sätt - och att det blir ännu viktigare med
tydlig struktur nu när vi får nya elever.

Lokal aktivitetsplan (studie- och
yrkesvägledning) skall upprättas
Verksamhetsplan
Elevenkät till samtliga elever i åk 4-9
Verksamhetsplan

Alla enkäter genomförda. Intervjuer unde våren.
Färdigställa den inför ht 19.

Sociala medier

Föreläsaren som vi hade tänkt blev förhindrad.
Under hösten 19 kommer vi arbeta med
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Verksamhetsplan

socialmedier ihop med plan mot kränkande
behandling.

Plan för ökad arbetsro.
Verksamhetsplan

Vi har haft regler om att mobilen inte ska störa på
lektionerna. Den ska vara tyst och inte synas. Om
eleven behöver använda mobilen ska den först be
om lov. Om en elev använder mobilen utan tillåtelse
får läraren ta hand om den och ska lägga den i en
hurts hos Ursula och Klas. Där kan eleven hämta
mobilen i slutet av dagen. Om eleven inte lämnar
ifrån sig mobilen ska vi inte ta den med våld, utan
kontakta hemmet och meddela Hanna.
Vi har inte varit särskilt konsekventa på senare tid.
Dock har mobiler blivit beslagtagna under
lektionstid och sedan tillbakalämnade vid lektionens
slut. Det är ett större problem med vissa elever och
klasser och vi upplever inte att mobilanvändning är
ett generellt problem bland åttorna.
Hur ska vi arbeta vidare?
* Vi önskar mobilfria klassrum där eleverna inte
tillåts ta med mobilerna in i klassrummet.
* Vi önskar att det ska finnas en funktion i skola24
där man kan markera “mobil på lektionen” som ska
vara kopplad till mentorns startsida.
Det fungerar bra för de flesta eleverna men några
kan inte sköta det. I grupprummen fungerar det
dåligt. På NP fungerade det utmärkt, eleverna kunde
fokusera på provet utan att bli distraherade av
telefonerna.
Personalen har varit tydlig med reglerna men de har
inte alltid följts av eleverna. Framförallt i matsalen
förekommer det att eleverna tar fram mobilerna,
dock lägger de ner dem när man säger till. Vi i
personalen måste bli bättre på att säga till.
* Viktigt att vi bestämmer åtgärder och att alla tar
ansvar för att faktiskt använda sig av de åtgärder
som bestämts.
Ordningsregler- hur ska vi arbeta med mobiler. Ska
vi förbjuda dem i klassrummet?
-Bra förslag tycker vi i lag 7. Ha dem i skåpet (om
de anser det säkert) eller ta inte med dem till skolan.
Vi kan då behöva extra lånedatorer i skolan.
Hur ska vi tänka angående regeln mobilfritt i
matsalen? Tiderna för de olika klasserna hålls inte,
behöver styras upp.
Förslag: Vårdnadshavare till barn som bryter mot
förbudet kallas till fasta mötestider (varje vecka).
Lägg till en funktion i skola24 för mobilanvändning.

Värdegrundsdag
Verksamhetsplan

Hur har det varit?
Vi har varit på ett par föreläsningar, en med Mia
Börjesson och en med Andreas, men vi tycker inte
att de föreläsningarna har handlat om hur de sociala
plattformarna påverkar våra liv. Vi undrar därför
om det verkligen har varit någon föreläsning om
det.
Hur går vi vidare?
Eleverna skulle kunna gå på (fler) föreläsningar om
detta.
Vi anser att det är ett viktigt ämne som vi behöver
fortsätta arbeta med.
Vi vill gärna att alla våra elever ska få arbeta med
YAM.
Vi har ett förslag för att det ska bli något beständigt
och något som inte är så beroende av de enskilda
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Sektor lärande egna uppföljning
Aktivitet

Kommentar
personerna på en enda skola:
Programmet var ett kille/tjejkurs. Detta innebar att
två högstadieskolor, ungdomsmottagningen och
svenska kyrkan deltog i programmet och utformade
det.
Det handlade bl.a. om att killar och tjejer talar
relationer och förväntningar och hur man förväntas
vara och hur man kan/vill vara. Stärka självkänslan.
Det var grupper killar för sig/ tjejer för sig.

Globala mål
Verksamhetsplan

Positivt att blanda åldrarna. De äldre tog väl hand
om de yngre.
“Bi- dagen”, var rolig, då vi gjorde insektshotell, såg
film och planterade ekosystem.
Det blir naturligt att samarbeta och hjälpas åt när
man “jobbar” tillsammans.
Blandningen av de tre “stora” grupperna , den 29
april, var också positiv. Tyvärr var instruktionerna
ute väldigt sent. Det skulle varit lite mer struktur så
man lagt upp redovisningar som passade alla åldrar,
ex inte behöva läsa stor mängd text på
whiteboarden.
Bra att inte hela skolan gjorde övergripande saker
samtidigt. Det kändes mer hanterbart med år 2-5-8
som hade egen halvdag osv.
Vi hade grupper som fungerade bra tillsammans.
Bra att hålla fast vid de grupperna.
Elevernas utvärdering: År 2 tyckte det var
jätteroligt.
Stora redovisningar eller övergripande aktiviteter
bör vara på annan veckodag än måndag. (torsdag
eller fredag är bra)
Planeringsmötena var bra till antalet, så vi har
upplevt att vi fått tiden att kunna genomföra detta
arbete
Vad har vi gjort?
Vi har tillverkat pins i tvärgrupper 1,4,7. Eleverna
har träffats ca 3 gånger i dessa grupper, där vi har
pratat om och jobbat med de globala målen. Vi har
valt att jobba med mål 10.
Vi har redovisat i stor grupp (1-9).
Vi har haft en gemensam halvdag med hela skolan,
när vi jobbade utifrån de globala målen. Vi
tillverkade planscher samt bokstäver, kopplat till de
globala målen.
Hur har det gått?
Vi känner att vi inte riktigt visste hur/vad vi skulle
göra, så vi har kommit på innehållet i vårt jobb allt
eftersom. Våra träffar i tvärgrupperna 1,4,7 har
varit, överlag, trevliga och givande. Redovisningen i
storgrupp fungerade bra i de allra flesta grupperna.
Vad har varit bra?
Vid redovisningen var det en styrka att vi i 1,4,7
hade setts innan i våra grupper. Eleverna i våra
grupper kände till varandra.
Det har varit trevligt och givande att träffas i
grupperna 1,4,7. Vi ser att vissa/många äldre har
tagit hand om de yngre, lite som ett fadderskap.
Vad kunde vi gjort bättre?
Inför nästa år ska vi ha mer tematiskt arbete, där
målen/målet ska genomsyra alla ämnen.
Vi önskar en bättre uppstart med tydligare info om
vad vi ska göra. Vi känner att vi fick hitta på vad vi
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Sektor lärande egna uppföljning
Aktivitet

Kommentar
skulle göra allt eftersom.
Inför nästa år
Kanske vi behåller elevgrupperna (tvärgrupperna),
men vi vuxna roterar, så att eleverna får lära känna
flera lärare? Eller så har varje lärare kvar “sin
grupp”? Vi funderar på detta.
Vi vill ha tydlig info om vad det är vi förväntas göra.
Kan vi ha nån typ av mingel som presentation?
Vi känner att det kanske har blivit lite mycket
pyssel. Hur kan vi visa upp vårt arbete på annat
sätt?
Vad säger eleverna?
Det har framkommit från 7:orna att de tycker att
det har varit trevligt att lära känna de andra.
Många av ettorna känner sig trygga med de äldre
eleverna och med de andra lärarna.
Vad kan vi göra med de eleverna som inte riktigt
klarar av såna här gemensamma dagar?
Vi bör ha tankar om hur vi gör med dessa elever.
En del elever har suttit och arbetat med annat. Vi
måste kunna berätta för dessa elever i tid, så att de
är förberedda.
Det har varit bra med idén att man arbetar
tillsammans över årskurserna. Det kändes också mer
lagom med t.ex. 1,4,7 2,5,8 och 3,6,9 för att få mer
“lagom” stora grupper. Det har varit ett bra utbyte
både mellan elever och för oss lärare att träffas och
arbeta tillsammans. Uppfattningen är att de allra
flesta (elever och lärare) har tyckt att det varit
positivt. Vi hade från början inte riktigt koll på hur
eleverna skulle reagera på så blandade
åldersgrupper, men de äldre har generellt varit bra
på att ta ansvar och de yngre har vågat ha idéer och
säga vad de tycker på ett sätt som har gjort att det
blivit väldigt trevligt.
Ett klart minus har varit att man inte från början av
arbetet visste hur det skulle bli på slutet
(gemensamma dagen). Nu lades nästan arbetet upp
för att vi skulle visa upp något, men så blev den
dagen på ett annat sätt när vi väl kom dit. Det har
varit svårt att hitta tider för att träffas när vi nu
jobbat med alla klasser i en ålder som ska kunna
samtidigt - för 3,6,9 har det dessutom kommit
schemabrytningar som NP som gjort att det blivit
ännu svårare att få ihop det.
Att arbeta med de globala målen har känts som ett
bra område att ha detta på. Men hade det varit
tydligare vad arbetet gick ut på hade det nog också
varit lättare att samarbeta med de andra
åldersgrupperingarna.
Själva Globala målen-dagen var trevlig och föll väl
ut. Det var ganska mycket att visa upp i helgruppen,
så det blev sammantaget lite för lång tid att sitta och
titta gemensamt innan det blev mer “att göra” för
eleverna. Eleverna skötte detta bra, men det kunde
varit uppdelat på annat sätt med tiden. Det var
trevligt att rektorerna kom ut i grupperna och
tittade på hur det gick under redovisningarna. Det
hade varit mer naturligt att kanske göra
redovisning/affisch om någonting som man kände
till - exempelvis det som vi hade arbetat med, eller
något som byggde vidare på det. Det gick ändå okej
med genomförandet, men det var lite svårt för
eleverna att veta vad som krävdes när det skulle
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Sektor lärande egna uppföljning
Aktivitet

Kommentar
presenteras. Några av målen är också ganska svåra så beroende på vilket mål man fick så var det olika
förutsättningar för att göra bra i grupperna. Hur det
skulle genomföras var också lite otydligt, men det
gick ändå bra att arbeta i de flesta grupperna. Det
har varit ganska lagom tidsintervall mellan mötena
och vi har känt att det oftast gått att göra det som
ska göras mellan varje möte så att arbetet gått
framåt. Vi har fått ut ganska mycket genom
samarbete och breddning, men det kanske kan
finnas innehåll som går att koppla mer till
skolämnet. Och hade det varit klart tidigare exakt
vad man skulle göra (innan terminsstart) så hade
man haft möjlighet att anpassa övriga
undervisningen efter det - så att man inte behöver
dubbelarbeta och också kan vara lite förberedd.
Vi känner oss färdiga med arbetet med Globala
målen. VI önskar ett nytt tema för nästa läsår:
hälsa och välbefinnande, ökad fysisk aktivitet
rasism, främlingsfientlighet och värderingar
Vi önskar en tydligare plan från start, samtidigt som
vi vill vara med och forma arbetet. Det är en svår
avvägning. Det är viktigt att slutdagen (slutmålet) är
planerad i varje fall.
Förslag vid uppstart: gemensamt APT där all
personal får information samtidigt/hör samma
information.

Hitta drivet
Verksamhetsplan

Hitta drivet har varit ett projekt genomfört
tillsammans med Högskolan Väst där möjligheter
att problematisera etablerade genusstrukturer
stimulera motivation och främja lärande öppnar sig.
Observationer genomfördes i åk 6 samt åk 9
Forskarna följde eleverna under hela skoldagen
under en veckas tid, "hängde med eleverna under
fritiden", intervjuade lärare och elever. Elevernas
grundläggande psykologiska behov enligt
forskningen är att ha kontroll och att vara
självbestämmande, känna samhörighet och
sammanhang, känna sig kompetenta.
Sammanfattningsvis såg forskarna att
förutsättningarna, kunskaperna finns i kollegiet men
resultatet blir inte av den kvalitet som kunde
förväntas. Man såg en skillnader på åk 6 och 9 där
åk 6 eleverna får en mer "jämn" dag i ovanstående
grundläggande psykologiska behov. Denna
forskningskunskap har även f-3 fått till sin
kännedom. Ht 19 fortsätter vi tillsammans f-9 att
försöka hitta nyckeln till framgång då Henån skola
har alla förutsättningar att "hitta drivet" genom
fortsatt arbete med Högskolan Väst . Detta kommer
att ske genom Change laboratories- EXPANSIVE
LEARNING AS CYCLE OF LEARNING
ACTIONS

Motivera och engagera
Verksamhetsplan

Projektets övergripande mål är att fler elever ska bli
behöriga till gymnasiet samt fullfölja sina studier.


öka måluppfyllelsen för eleverna i åk 9 så
att fler kan komma in på gymnasiet



utveckla rutiner för frånvarohanteringen
så att vårdnadshavare får kännedom om
att eleven inte är i skolan


öka trygghet och studiero
För att nå detta arbetar vi med


Förstärkt mentorskap vilket gör att
mentorerna blir tillgängliga vid fler
tillfällen än sina egna lektioner. Det ger
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Sektor lärande egna uppföljning
Aktivitet

Kommentar
möjlighet till fler coachande
mentorssamtal för att känna ett större
sammanhang i skolan både
kunskapsmässigt och socialt. Vi har också
byggt elevnära arbetslag för att lättare
skapa goda relationer. Det underlättar
samarbetet mellan undervisande lärare för
att skapa en individuell struktur kring
skolarbetet. Vi synliggör mål med eleven,
vart hen är på väg och vad som behövs
för att nå målen. Samtliga klasser har
mentorstid på måndag morgon.
Vi ser över extra anpassningar för att uppnå
gymnasiebehörighet och erbjuder extra samtal kring
gymnasievalet.


För att få en minskning av den anmälda
frånvaron informeras vid läsårsstart om
vikten av närvaro och sambandet mellan
närvaro och meritpoäng. I övrigt arbetar
vi efter skolan plan för att öka närvaron
för eleverna.



För att öka trygghet och studiero arbetar
vi aktivt med att skapa goda och fler
relationer. Genom samarbetsövningar,
värderingsövningar och lekar försöker vi
bygga en trygg grupp. Vi arbetar aktivt
med elevernas språkbruk.
För att nå vårt uppsatta mål har vi bildat en
projektgrupp där


projektledaren agerat förstärkt mentor
och coachande samtalsledare för elever
och personal



Elevhälsan har arbetat med eleverna för
att öka KASAM



Undervisande lärare i arbetslag 9 har ökat
sitt samarbete kring eleverna angående
mål i respektive ämne och synliggöra dem
för eleverna



SYV har erbjudit extra samtal kring
gymnasievalet


Rektor?
Resultat:


Vi ser redan att vi har fler behöriga till
gymnasialt program (vt18 4/10, ht19
9/10)



Vi har en effektivare närvarohantering



Förbättring av frånvarosystemet – en ny
rutin kring hur vi informerar
vårdnadshavare om eleven inte är i skolan
på första lektionen



Ökad känsla av att ”jag har blivit sedd”,
”jag har blivit lyssnad på”, ”jag är viktig”
Fortsättning:
Vi fortsätter med det förstärkta mentorskapet, tid
avsätts i en lärares tjänst. Alla klasser kommer
fortsatt ha mentorstid på måndag morgon.
Vi arbetar aktivt för ett vårdat språk och med vår
likabehandlingsplan.
Aktiviteter planeras tillsammans.
Den nya rutinen angående frånvaro fortsätter, där vi
gör ett utdrag varje månad med info till
vårdnadshavare.
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Sektor lärande egna uppföljning
Aktivitet
Globala mål med ämnesinriktning
Verksamhetsplan

Kommentar
Globala mål för detta läsår åk
1, 4, 7:
6: Rent vatten och sanitet
14: Hav och marina resurser
Eftersom vi redan är igång med Vattenprojekt i 7-9
samt att åk 1 och 4 skall börja arbeta med det, så ser
vi en poäng i att fortsätta med detta. Vi satsar på att
träffas över årskurserna och göra projekt
tillsammans samt delge varandra vad vi har arbetat
med.
2, 5, 8:
Vi väljer mål 6 Rent vatten och sanitet.. Vi jobbar
med detta i arbetslagen, i parallellerna. Detta
kommer att komma in i flera olika ämnen. (Flera
mål kommer ju att komma in…)
3, 6, 9:
Vi bestämmer oss för mål 4, “God utbildning för
alla”
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Skola - brukarenkät elever från 2020 Henån åk 2
Svarsfrekvens

Total

97% (32/33)

Jag är en
Namn

Antal

%

Flicka

8

25

Pojke

24

75

32

100

Total

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

7

21,9

Stämmer helt och hållet

25

78,1

Vet ej

0

0

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

9,27

Median

10

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

3

9,4

Stämmer ganska bra

15

46,9

Stämmer helt och hållet

13

40,6

Vet ej

1

3,1

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,74

Median

6,67

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

10

31,2

Stämmer helt och hållet

20

62,5

Vet ej

2

6,2

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,89

Median

10

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

4

12,5

Stämmer helt och hållet

28

87,5

Vet ej

0

0

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

9,58

Median

10

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

2

6,2

Stämmer ganska dåligt

3

9,4

Stämmer ganska bra

9

28,1

Stämmer helt och hållet

16

50

Vet ej

2

6,2

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,67

Median

10

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

11

34,4

Stämmer helt och hållet

20

62,5

Vet ej

1

3,1

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,82

Median

10

I min skola respekterar vi varandra
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

3,1

Stämmer ganska dåligt

1

3,1

Stämmer ganska bra

7

21,9

Stämmer helt och hållet

23

71,9

Vet ej

0

0

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,75

Median

10

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

3

9,4

Stämmer ganska bra

14

43,8

Stämmer helt och hållet

15

46,9

Vet ej

0

0

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,92

Median

6,67

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

4

12,5

Stämmer helt och hållet

28

87,5

Vet ej

0

0

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

9,58

Median

10

Jag har studiero på lektionerna
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

3,1

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

15

46,9

Stämmer helt och hållet

15

46,9

Vet ej

1

3,1

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,07

Median

6,67

Jag känner mig trygg i skolan
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

4

12,5

Stämmer helt och hållet

28

87,5

Vet ej

0

0

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

9,58

Median

10

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

3

9,4

Stämmer helt och hållet

28

87,5

Vet ej

1

3,1

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

9,68

Median

10

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis
genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

3,1

Stämmer ganska dåligt

3

9,4

Stämmer ganska bra

12

37,5

Stämmer helt och hållet

12

37,5

Vet ej

4

12,5

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,5

Median

6,67

Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

3,1

Stämmer ganska bra

1

3,1

Stämmer helt och hållet

30

93,8

Vet ej

0

0

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

9,69

Median

10

Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

6

18,8

Stämmer helt och hållet

26

81,2

Vet ej

0

0

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

9,38

Median

10

Jag är nöjd med min skola som helhet
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

7

21,9

Stämmer helt och hållet

25

78,1

Vet ej

0

0

32

100

Total
Statistik
Medelvärde

9,27

Median

10

Totalt medelvärde
Medelvärde

8,85

Statistiksammanfattning av medelvärden

Statistiksammanfattning av medelvärden
Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

9,27

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

7,74

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

8,89

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det

9,58

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill

7,67

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor

8,82

I min skola respekterar vi varandra

8,75

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

7,92

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

9,58

Jag har studiero på lektionerna

8,07

Jag känner mig trygg i skolan

9,58

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

9,68

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis genom
samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

7,5

Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan?

9,69

Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande?

9,38

Jag är nöjd med min skola som helhet

9,27

Skola - brukarenkät elever från 2020 Henån åk 5
Svarsfrekvens

Total

76,9% (40/52)

Jag är en
Namn

Antal

%

Flicka

24

60

Pojke

16

40

40

100

Total

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

2

5

Stämmer ganska bra

17

42,5

Stämmer helt och hållet

21

52,5

Vet ej

0

0

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,25

Median

10

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

2,5

Stämmer ganska dåligt

1

2,5

Stämmer ganska bra

22

55

Stämmer helt och hållet

10

25

Vet ej

6

15

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,35

Median

6,67

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

10

25

Stämmer helt och hållet

27

67,5

Vet ej

3

7,5

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

9,1

Median

10

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

14

35

Stämmer helt och hållet

26

65

Vet ej

0

0

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,83

Median

10

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

2,5

Stämmer ganska dåligt

5

12,5

Stämmer ganska bra

20

50

Stämmer helt och hållet

6

15

Vet ej

8

20

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

6,56

Median

6,67

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

2

5

Stämmer ganska bra

22

55

Stämmer helt och hållet

14

35

Vet ej

2

5

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,72

Median

6,67

I min skola respekterar vi varandra
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

2,5

Stämmer ganska bra

15

37,5

Stämmer helt och hållet

23

57,5

Vet ej

1

2,5

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,55

Median

10

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

6

15

Stämmer ganska bra

23

57,5

Stämmer helt och hållet

10

25

Vet ej

1

2,5

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,01

Median

6,67

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

11

27,5

Stämmer helt och hållet

27

67,5

Vet ej

2

5

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

9,04

Median

10

Jag har studiero på lektionerna
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

2

5

Stämmer ganska dåligt

4

10

Stämmer ganska bra

27

67,5

Stämmer helt och hållet

7

17,5

Vet ej

0

0

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

6,59

Median

6,67

Jag känner mig trygg i skolan
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

2,5

Stämmer ganska dåligt

0

0

Stämmer ganska bra

14

35

Stämmer helt och hållet

23

57,5

Vet ej

2

5

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,51

Median

10

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

2,5

Stämmer ganska bra

12

30

Stämmer helt och hållet

27

67,5

Vet ej

0

0

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,83

Median

10

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis
genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

2,5

Stämmer ganska dåligt

5

12,5

Stämmer ganska bra

10

25

Stämmer helt och hållet

15

37,5

Vet ej

9

22,5

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,53

Median

6,67

Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

5

12,5

Stämmer ganska dåligt

5

12,5

Stämmer ganska bra

6

15

Stämmer helt och hållet

24

60

Vet ej

0

0

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,42

Median

10

Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

2,5

Stämmer ganska bra

9

22,5

Stämmer helt och hållet

27

67,5

Vet ej

3

7,5

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

9,01

Median

10

Jag är nöjd med min skola som helhet
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

1

2,5

Stämmer ganska bra

16

40

Stämmer helt och hållet

21

52,5

Vet ej

2

5

40

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,42

Median

10

Totalt medelvärde
Medelvärde

8,07

Statistiksammanfattning av medelvärden

Statistiksammanfattning av medelvärden
Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

8,25

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

7,35

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

9,1

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det

8,83

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill

6,56

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor

7,72

I min skola respekterar vi varandra

8,55

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

7,01

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

9,04

Jag har studiero på lektionerna

6,59

Jag känner mig trygg i skolan

8,51

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

8,83

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis genom
samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

7,53

Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan?

7,42

Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande?

9,01

Jag är nöjd med min skola som helhet

8,42

Skola - brukarenkät elever från 2020 Henån åk 9
Svarsfrekvens

Total

87,8% (72/82)

Jag är en
Namn

Antal

%

Flicka

41

56,9

Pojke

31

43,1

72

100

Total

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

4

5,6

Stämmer ganska bra

45

62,5

Stämmer helt och hållet

20

27,8

Vet ej

3

4,2

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,44

Median

6,67

Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

2

2,8

Stämmer ganska dåligt

13

18,1

Stämmer ganska bra

39

54,2

Stämmer helt och hållet

10

13,9

Vet ej

8

11,1

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

6,3

Median

6,67

Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

1,4

Stämmer ganska dåligt

19

26,4

Stämmer ganska bra

45

62,5

Stämmer helt och hållet

7

9,7

Vet ej

0

0

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

6,02

Median

6,67

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

5

6,9

Stämmer ganska bra

28

38,9

Stämmer helt och hållet

34

47,2

Vet ej

5

6,9

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,11

Median

10

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

2

2,8

Stämmer ganska dåligt

3

4,2

Stämmer ganska bra

36

50

Stämmer helt och hållet

30

41,7

Vet ej

1

1,4

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,75

Median

6,67

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

2

2,8

Stämmer ganska dåligt

7

9,7

Stämmer ganska bra

33

45,8

Stämmer helt och hållet

17

23,6

Vet ej

13

18,1

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,01

Median

6,67

Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

14

19,4

Stämmer ganska bra

36

50

Stämmer helt och hållet

11

15,3

Vet ej

11

15,3

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

6,5

Median

6,67

I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

3

4,2

Stämmer ganska bra

29

40,3

Stämmer helt och hållet

7

9,7

Vet ej

33

45,8

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,01

Median

6,67

I min skola respekterar elever och lärare varandra
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

2

2,8

Stämmer ganska dåligt

4

5,6

Stämmer ganska bra

42

58,3

Stämmer helt och hållet

22

30,6

Vet ej

2

2,8

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,34

Median

6,67

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

9

12,5

Stämmer ganska bra

53

73,6

Stämmer helt och hållet

7

9,7

Vet ej

3

4,2

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

6,57

Median

6,67

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

3

4,2

Stämmer ganska bra

37

51,4

Stämmer helt och hållet

26

36,1

Vet ej

6

8,3

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,83

Median

6,67

Jag har studiero på lektionerna
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

4

5,6

Stämmer ganska dåligt

9

12,5

Stämmer ganska bra

36

50

Stämmer helt och hållet

10

13,9

Vet ej

13

18,1

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

6,27

Median

6,67

Jag känner mig trygg i skolan
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

0

0

Stämmer ganska dåligt

4

5,6

Stämmer ganska bra

17

23,6

Stämmer helt och hållet

47

65,3

Vet ej

4

5,6

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,78

Median

10

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

1,4

Stämmer ganska dåligt

3

4,2

Stämmer ganska bra

22

30,6

Stämmer helt och hållet

43

59,7

Vet ej

3

4,2

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,5

Median

10

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis
genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

3

4,2

Stämmer ganska dåligt

6

8,3

Stämmer ganska bra

26

36,1

Stämmer helt och hållet

23

31,9

Vet ej

14

19,4

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,3

Median

6,67

Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn/skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte
ha hänt något allvarligt.
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

2

2,8

Stämmer ganska dåligt

4

5,6

Stämmer ganska bra

21

29,2

Stämmer helt och hållet

34

47,2

Vet ej

11

15,3

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,09

Median

10

Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

4

5,6

Stämmer ganska dåligt

2

2,8

Stämmer ganska bra

22

30,6

Stämmer helt och hållet

40

55,6

Vet ej

4

5,6

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

8,14

Median

10

Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande?
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

1

1,4

Stämmer ganska dåligt

4

5,6

Stämmer ganska bra

34

47,2

Stämmer helt och hållet

26

36,1

Vet ej

7

9,7

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,69

Median

6,67

Jag är nöjd med min skola som helhet
Namn

Antal

%

Stämmer inte alls

2

2,8

Stämmer ganska dåligt

9

12,5

Stämmer ganska bra

37

51,4

Stämmer helt och hållet

20

27,8

Vet ej

4

5,6

72

100

Total
Statistik
Medelvärde

7,01

Median

6,67

Totalt medelvärde
Medelvärde

7,37

Statistiksammanfattning av medelvärden

Statistiksammanfattning av medelvärden
Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

7,44

Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer

6,3

Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena

6,02

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

8,11

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det

7,75

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill

7,01

Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser

6,5

I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden

7,01

I min skola respekterar elever och lärare varandra

7,34

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

6,57

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

7,83

Jag har studiero på lektionerna

6,27

Jag känner mig trygg i skolan

8,78

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

8,5

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis genom
samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

7,3

Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn/skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte
ha hänt något allvarligt.

8,09

Statistiksammanfattning av medelvärden
Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan?

8,14

Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande?

7,69

Jag är nöjd med min skola som helhet

7,01

