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Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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Kallelse/underrättelse 
Rubrik Barn- och utbildningsnämnden 

Tid: tisdagen den 15 november 2022 kl 09:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: 2022-11-17 

Justeringsperson: Föregående möte: Olle Olsson (KD) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: Sabina Trohne 

Nr Ärende Sida 

1. Fastställande av föredragningslista
Dnr 4381

- 

2. Information inför kommande
Internkontroll 2022 för Barn- och
utbildningsnämnden.
Dnr 2021–000003

6 

3. Anvisning för internkontroll Barn- och
utbildningsnämnden
Dnr 2022–000150

7 

4. Månadsrapport per oktober månad 2022
för Barn- och utbildningsnämnden.
Dnr 2022–000001

21 

5. Ekonomi-information till nämnd 2022.
Dnr 2022–000007

- 

6. Rapport till huvudman om det
systematiska kvalitetsarbetet inom barn- 
och utbildning 2022
Dnr 2022–000136

Anteckningar 

Information inför 
kommande beslut i 
december gällande 
internkontroll 

Närvarorätt 
personalföreträdare 

26 



7. Information om Förstudie skolor centrala
Munkedal, ny 4–6 skola eller
ombyggnation av befintliga skolor
Dnr 2022–000020

Kl. 13:00 - 

8. Information till nämnd 2022.
Dnr 2022–000006

- 

9. Information från Presidiet 2022.
Dnr 2022–000008

- 

10. Rapport från förtroendevalda 2022.
Dnr 2022–000009

- 

11. Information om renovering och
tillbyggnad av Dingle förskola
Dnr 2022–000081

- 

12. Information om renovering av Hedekas
skola och förskola
Dnr 2020–000087

- 

13. Information om Byggnation av förskola
på Brudås.
Dnr 2021–000151

- 

14. Anmälan av delegationsbeslut 2022
Dnr 2022–000005

161 

15. Anmälan till huvudman om kränkande
behandling 2022.
Dnr 2022–000011

164 

16. Anmälan till huvudman om elevs
avstängning 2022 – Frivilliga skolformen
Dnr 2022–000013

168 

17. Anmälan till huvudman om elevs
avstängning 2022 – Grundskolan
Dnr 2022–000012

170 

18. Anmälan till huvudman om elevs
oroande frånvaro HT 2022.
Dnr 2022–000140

171 



Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2022
Tidsperiod: 2022-01-01--2022-12-31 Fastställd av Barn och Utbildningsnämnd 
Nämnd: Barn -och Utbildning Upprättad av:  Karin Atienza Cortes

Dnr BUN 2020-18

Enhet

Kontrollområde 
Rutin/system

Risk/   
väsentlighet

Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Rapportering 
till

*Adm KS,
kommunövergripa
nde granskning

Färdigställs och 
publiceras (hemsidan) 
fastställda 
styrdokument.

12 Regler för 
styrdokument.

Färdigställs och publiceras (på
hemsidan) fastställda 
styrdokument efter beslut i 
nämnd, styrelse, fullmäktige eller 
motsvarande?

Registrator

Komplett genomgång av samtliga 
styrdokument som beslutas i nämnd, 
styrelse eller fullmäktige under 
verksamhetsåret.

Mätning i 
september 2022. Administrativ chef

*Adm KS,
kommunövergripa
nde granskning

Delegationsbeslut 9 Delegationsordning
en

Handlingar vid upphandling, 
kommer de med i 
delegationsbeslut?

Nämndsekreterar
e KS, VFN, BUN, 
SBN, KFN, MU

Granskning av delegationsbeslut 
avseende upphandling

Görs löpande 
under 2022 Administrativ chef

BOUN Sker regelbunda möten 
mellan BOUN och VFN

3 Sammanträdesprot
okoll/anteckningar

Kontrollera att gemensamma 
möten har genomförts under året

Nämndsekreterar
e 

Komplett genomgång av samtliga 
sammanträdesprotokoll och anteckningar

Mätning i 
september 2022.

Förvaltningschef

BOUN Hantering av GDPR-
skyddad information

12 Kallelser och 
protokoll

Kontrollera att GDPR-skyddad 
information inte publiceras på 
kommunens hemsida

Nämndsekreterar
e 

Komplett genomgång av samtliga 
sammanträdesprotokoll och anteckningar

Självgranskning 
som görs löpande 
nämndsekr under 
2022

Förvaltningschef

Riskanalysen
Risk och väsentlighetsbedömning är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras. Samtliga kontrollområden ska bedömas enligt risk och västentlighetsmall.
Där poäng från 9-16 ska tas med i internkontrollmall. Konsekvens/väsentlighet (allvarlig 4, kännbar 3) och Sannolikhet/risk är (möjlig 3, sannolik 4)
Vilken är konsekvenserna  av ett inträffat fel,  och sannolikheten att fel ska uppstå.

Område: Barn och utbildningsnämndens förvaltnings verksamheter
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Diarienummer:  
Datum: 2022-11-01 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Anna Josefsson 
Controller 

Anvisning för internkontroll Barn- och 
utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta anvisning för internkontroll. 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente för internkontroll antagen av Kommunfullmäktige 2022-09-
26 §139, Dnr 2022-204 har kommunstyrelsen som nämnd ansvar för den 
interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. Nämndens ansvar för den 
interna kontrollen anges i kommunallagen 6 kap. 6§. 

Anvisningen är en vägledning för nämnden och förvaltningen i arbetet med 
internkontroll.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Intern kontroll är en central del av ekonomistyrningen och ska bland annat 
bidra till att verksamheten är resurseffektiv.  

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
Kommunrevisionen 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
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Anvisning för intern 
kontroll     

Barn- och 
utbildningsnämnden 
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Dokumentbeskrivning 

Typ Beskrivning 

Dokumenttyp: Anvisning 

Antaget av: 

Antagningsdatum: Ange datum 

Diarienummer: Ange diarienummer 

Gäller till och med: Gäller tills vidare 

Dokumentansvarig: Controller 

Revisionshistorik: 
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Innehållsförteckning 
Syftet med anvisningen ....................................................................... 4 

Syftet med intern kontroll .................................................................... 4 

Organisation och ansvar ...................................................................... 4 

Kommunstyrelsen ............................................................................ 4 

Nämnder och bolagsstyrelser ............................................................. 5 

Kommunrevisionen ........................................................................... 5 

Förvaltningschef och VD .................................................................... 5 

Verksamhetschef och enhetschef ....................................................... 6 
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Riskanalys ....................................................................................... 6 
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Uppföljning ........................................................................................ 8 
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Syftet med anvisningen 
Enligt Reglemente för internkontroll antagen av Kommunfullmäktige 2022-09-
26 §139, Dnr 2022-204 har nämnden ansvar för den interna kontrollen inom 
respektive ansvarsområde. Nämndens ansvar för den interna kontrollen anges 
i kommunallagen 6 kap. 6§. 

Anvisningen är en vägledning för nämnden och förvaltningen i arbetet med 
intern kontroll.  

Syftet med intern kontroll 
Intern kontroll är en central del av verksamhet- och ekonomistyrningen och 
avser de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och 
ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med 
beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument.  

Intern kontroll ämnar förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som 
hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 

Den interna kontrollen ska bidra till: 

• att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv
• att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin

är tillförlitlig och rättvisande
• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.

Organisation och ansvar 
För att säkerställa att kommunen som helhet och dess nämnder och 
bolagsstyrelser har en tillräcklig intern kontroll har Kommunfullmäktige 
antagit Reglemente för internkontroll. I reglementet anges hur 
internkontrollarbetet ska organiseras och hur ansvarsfördelningen ser ut, se 
nedan.     

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation 
upprättas inom kommunen samt att denna rapporterar utifrån 
kommunstyrelsens behov av kontroll.  

Kommunstyrelsen har uppsiktsansvaret, vilket innebär att: 

• utforma en övergripande organisation och ett arbettsätt för den interna
kontrollen, genom kommunövergripande regler, riktlinjer och rutiner

11
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• ha en samorordnande stöttande funktion mot nämnder och
bolagsstyrelser. Kommundirektören utser en centralt placerad
samordnare som ansvarar för kommunens internkontrollprocess

• tillse att den interna kontrollen inom nämnder/bolag är tillräcklig och
följer beslutade styrdokument.

Kommunstyrelsen kan rekommendera eller besluta om obligatoriska 
kontrollmoment för enskilda, flera eller samtliga nämnder/bolagsstyrelser att 
hantera i sina respektive internkontrollplaner.  

Kommunstyrelsen är i egenskap av nämnd även ansvarig enligt nedan. 

Nämnder och bolagsstyrelser 
Nämnderna/bolagsstyrelserna har ansvar för den interna kontrollen inom 
respektive ansvarsområden. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen 
anges i kommunallagen kap. 6 §6. 

Nämnden/bolaget ansvarar för att: 

• en organisation upprättas för den interna kontrollen
• verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer och föreskrifter
• den interna kontrollen är tillräckligt, samt att verksamheten bedrivs på

ett i övrigt tillfredsställande sätt
• rutiner skapas för den interna kontrollen
• årligen besluta om kontrollåtgärder genom att anta en

internkontrollplan senast i december månad, vilken avser kommande
budgetår

• följa upp samt bedöma den interna kontrollen och årligen upprätta en
uppföljningsrapport.

Nämnden/bolagstyrelsen ska ska årligen rapportera resultatet från 
uppföljningsrapporten av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Kommunrevisionen 
Revisorerna granskar om nämndernas och bolagsstyrelsernas interna kontroll 
är tillräcklig samt om kommunstyrelsen tagit sitt kommunövergripande ansvar 
för den interna kontrollen. Revisorerna rapporterar till kommunfullmäktige.  

Förvaltningschef och VD 
Inom nämnds/VD´s verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller 
motsvarande för att lämpliga anvisningar och rutiner upprättas för att uppnå 
en god intern kontroll. 

12
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Årligen ska en riskanalys som består av konsekvens- och 
sannolikhetsbedömning göras och som följs av en upprättad internkontrollplan 
inom verksamhetsområdet. 

Förvaltningschef/VD ska årligen rapportera till nämnd/styrelse om hur det 
interna kontrollen fungerar.  

Det är förvaltningschef/VD´s ansvar att omgående ta initiativ till åtgärder vid 
konstaterade brister. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd 
eller styrelse.  

Verksamhetschef och enhetschef 
Chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och 
anvisningar samt att informera övriga anställda om dess innebörd. De ska 
också verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att de 
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.  

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast 
överordnad.  

Övriga anställda 
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin 
yrkesövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
närmast överordnad.  

Utförande 

Riskanalys 
Som grund för ett bra internkontrollarbete behövs en riskanalys som består 
av konsekvens- och sannolikhetsbedömning göras. En sådan bedömning 
handlar om att identifiera organisationens viktiga processer och är ett verktyg 
för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras.  

Konsekvenserna graderas med följande innebörd: 

1 – Försumbar: är obetydlig för kommunen/bolaget. 

2 – Lindrig: uppfattas som liten av kommunen/bolaget. 

3 – Kännbar: uppfattas som besvärande för kommunen/bolaget. 

4 – Allvarlig: är så stor att en händelse helt enkelt inte får inträffa. 
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Sannolikheten graderas med följande innebörd: 

1 – Osannolik: risken är praktiskt taget obefintlig för att en händelse ska 
inträffa.  

2 – Mindre sannolik: risken är mycket lite för att en händelse ska inträffa. 

3 – Möjlig – det finns en möjlig risk för att en händelse ska inträffa. 

4 – Sannolik: det är mycket troligt att en händelse ska inträffa. 

Poängsättningen ger en prioritering på skalan 1-16. Prioritet är en 
sammanvägning av sannolikhet och konsekvens och beskriver vad som är 
viktigast att kontrollera. Se bilaga 1. Matris riskanalys. 

Poäng 1-4: inget agerande, vi accepterar riskerna. 

Poäng 5-8: Uppmärksamhet krävs. Kan eventuellt tas med i kommande 
internkontrollplan. 

Poäng 9-16: Åtgärder krävs och skall tas med i internkontrollplan. 

Internkontrollplan 
Internkontrollplanen definierar utifrån riskanalys vad som ska åtgärdas och 
vilka rutiner, processer, system eller moment som ska kontrolleras, hur och 
när detta ska ske, vem som ansvarar och hur rapporteringen ska ske.  

Nämnden beslutar vilka processer/rutiner/system som ska kontrolleras i 
internkontrollplanen och har som utgångspunkt i förvaltningens föreslagna 
internkontrollplan. Se bilaga 2. Mall för internkontrollplan. 

Internkontrollplanen beslutas av nämnden senast i december månad för 
kommande budgetår.  

I planen skall ingå: 

Kontrollområde  
Här anges vad som skall granskas under året. Den rutin, det system eller det 
mål som under perioden ska granskas. Hämtas från den genomförda 
riskanalysen med konsekvens- och sannolikhetsbedömning med poäng 9-16. 

Riskanalys: Kontrollområden som i riskanalysen får poäng mellan 9-16 skall 
tas med i internkontrollplanen. Poängen särredovisas i interkontrollplanen i 
kolumnerna Risk/Konsekvens och Risk/Sannolikhet  

14
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• Risk/Konsekvens
Här anges den bedömningspoäng som kontrollområdet fått avseende
konsekvens i den genomförda riskanalysen. Är konsekvensen kännbar
(3) eller allvarlig (4)?

• Risk/Sannolikhet
Här anges den bedömningspoäng som kontrollområdet fått avseende
sannolikhet i den genomförda riskanalysen. Är sannolikheten möjlig
(3) eller mycket trolig (4)?

Dokument 
Vilka stadgar, reglement, regler, rutiner eller policys som berörs av det 
utvalda kontrollområdet och kan hänvisas till. 

Kontrollmoment 
Under Kontrollmoment anges vilken rutin eller moment som under perioden 
skall granskas i det angivna kontrollområdet.  

Kontrollant 
Här anges vem som är ansvarig att genomföra kontrollen i angivet 
kontrollområde. 

Metod 
Hur skall kontrollen utföras, vilket metod skall användas? Stickprov eller 
komplett genomgång? För stickprov kan olika urvalsgrupper väljas, t.ex. 
samtliga fakturor från ett mindre antal leverantörer eller ett mindre antal 
fakturor från samtliga leverantörer.  

Frekvens 
När och med vilken tidsintervall skall granskningen ske under året? Ange 
gärna så specifikt som möjligt, inte att det ska genomföras löpande under 
året.  

Rapportering till 
Här anges vem som är ansvarig att sammanställa internkontrollplanen/chef. 

Uppföljning 

Kontrollrapport 
Efter att interna kontroller har utförts upprättar kontrollanterna en 
kontrollrapport. I denna beskrivs vilka kontroller som utförts samt resultatet 
av dessa, vilka eventuella brister som upptäckts samt, i vissa fall, vilka 
åtgärder som behöver utföras för att eliminera bristerna. Se bilaga 3. Mall 
kontrollrapport. 

Kontrollanten lämnar upprättad kontrollrapport till den person som anges i 
den beslutade internkontrollplanen, senast 15 november innevarande år, om 
inget annat anges.  

15
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I kontrollrapporten ska ingå: 

Nämnd/område/enhet 

Kontrollområde rutin/system – Vad har kontrollerats? 

Kontrollant – Namn och roll 

Genomförande, metod och frekvens – Tillvägagångssätt och beskrivning av 
eventuellt urval. 

Resultat – Beskriv om kontrollområdet fungerar, fungerar men behöver 
utvecklas eller om det inte fungerar. Vilka avvikelser mot rutin har 
konstaterats.  

Åtgärder – Vid fel, beskriv åtgärder, aktiviteter och tidplan i syfte att 
begränsa, eliminera och hantera bristen/anmärkningen.  

Uppföljning av internkontrollplan 
En sammanställning av alla granskade kontrollområden i internkontrollplanen 
upprättas av förvaltningschef/VD. Rapporten visar en samlad bedömning om 
hur den interna kontrollen fungerar och om den är tillfredställande. Se bilaga 
4. Mall uppföljning internkontrollplan.

Förvaltningschef/VD svarar för att redogöra för den sammanställda rapporten 
av resultatet till nämnd samt revisorer i december varje år. De upprättade 
kontrollrapporterna biläggs som underlag till rapporten Uppföljning av 
internkontrollplan.   

Nämnden svarar för att uppföljning av internkontrollplan redovisas till 
Kommunstyrelsen i samband med bokslutsdialog i mars månad, året efter. 

Bilagor 
Matris riskanalys 
Mall internkontrollplan 
Mall kontrollrapport 
Mall uppföljning internkontrollplan 
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Riskanalys
Konsekvens- och sannolikhetsbedömning

Matris 

KONSEKVENS/ 
VÄSENTLIGHET
Allvarlig 4
( Är så stor att fel inte får inträffa)

Kännbar 3
(Uppfattas som besvärande)

Lindrig 2
(uppfattas som liten)

Försumbar 1
(Är obetydlig)

1 2 3 4

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik SANNOLIKHET 
/RISK

(risken är obefintlig) (risken är mycket liten) (finns en möjlig risk)
(mycket troligt att fel 
uppstår)

Bedöm konsekvenserna vid fel 1-16
Sannolikheten att fel skall uppstå 1-16

Poäng 1-4:  Inget agerande, vi accepterar riskerna.
Poäng 5-8:  Uppmärksamhet krävs, bör ha uppsikt. Kan ev tas med i kommande 

     internkontrollplan.
Poäng 9-16:  Åtgärder krävs. Skall tas med i internkontrollplan.

3-8 9-16

1-4 3-8
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun år 20xx
Tidsperiod: 202X-01-01 - 202x-12-31
Nämnd: x nämnd Fastställd av x nämnden 202x-12-xx     Dnr xxxx

Upprättad av: 

Enhet Kontrollområde 
rutin/system

Risk/ 
konsekvens

Risk/ 
Sannolikhet

Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Rapportering sker 
till

1
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Kontrollrapport (används av
 kontrollant för respektive kontrollområde)

Nämnd/område/enhet:    

Kontrollområde rutin/system Vad har kontrollerats? 

Kontrollant: Namn och roll  

1. Genomförande, metod och frekvens: Tillvägagångssätt och beskrivning av eventuellt
urval

2. Resultat: Om kontrollområdet fungerar, kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas, eller
kontrollområdet fungerar inte. Vilka avvikelser mot rutin har konstaterats.

3. Åtgärder: Vid fel, beskriv åtgärder, aktiviteter och tidplan i syfte att begränsa, eliminera och
hantera bristen/anmärkningen.
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Uppföljning av Intern kontrollplan Munkedals  kommun år 20xx
Tidsperiod: 20xx-01-01 - 20xx-12-31
Nämnd: x nämnd Fastställd av x nämnden 202x-12-xx     Dnr xxxx

Upprättad av: 

Enhet Kontrollområde 
Rutin/system

Risk/ 
konsekv

ens

Risk/ 
Sannoli

khet

Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Förslag till åtgärd Åter-
rapportering

Kontrollområdet fungerar

Kontrollområdet fungerar 
men behöver utvecklas

Kontrollområdet fungerar inte 

Kontrollområdet fungerar

Kontrollområdet fungerar 
men behöver utvecklas

Kontrollområdet fungerar inte 

Kontrollområdet fungerar

Kontrollområdet fungerar 
men behöver utvecklas

Kontrollområdet fungerar inte 

Uppföljning/resultat av 
kontrollen
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Diarienummer: 2022–000001 
Datum: 2022-11-07 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kristoffer Mattsson 
Förvaltningsekonom 
Ekonomiavdelningen 

Månadsrapport oktober 2022 Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport per 
oktober 2022 för Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Månadsrapporten för oktober 2022 visar en prognosticerad positiv avvikelse 
på helår mot budget om 2 350 tkr. Det prognosticerade överskottet beror 
främst på att personalkostnaderna varit låga under året till följd av att 
flertalet tjänster varit vakanta. 

Prognosen är att 2 430 tkr av den beslutade investeringsramen om 8 313 tkr 
kommer att förbrukas innan årets slut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-07. 
Månadsrapport BUN oktober 2022. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Se ovan. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga ytterligare konsekvenser. 
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Facklig samverkan 

Facklig samverkan enligt FAS05 § 19 2022-11-10. 

Barnkonventionen 
Nämnden har tagit hänsyn till Artikel 3 i barnkonventionen: Barnets bästa ska 
alltid komma i främsta rummet. 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Barn och utbildning 
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Månadsrapport oktober 2022 
Månadsrapport Barn- och utbildningsnämnden 

Maltes stig 19. Fotograf Lotta Karlsson 

Årsprognos - avvikelse från budget (tkr) 
Feb Apr Aug Okt 

Barnomsorg 500 -50 -450 -550
Grundskola -250 550 4 000 1 800 
Särskola 350 200 900 1 100 
Gymnasiet 0 -200 -1 350 -1 000
Vuxenutbildning 250 350 1 400 2 100 
Övrig verksamhet 0 -400 -600 -1 100
Summa årsprognos 850 450 3 900 2 350 

Barn och utbildningsnämnden per oktober en positiv årsprognos om 2 350 tkr gentemot budget. 
Prognosen utgår från det som i dagsläget är känt. 

Barnomsorg 
Barnomsorg består av verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. 
Årsprognosen för verksamheterna är -550 tkr och beror främst på höga personalkostnader inom 
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fritidshemmen. Delvis på grund av felfördelad personal där kostnader som skulle belastat grundskolan 
har hamnat på fritidshemmen, men också på grund av att antalet inskrivna barn i någon form av 
barnomsorg totalt sett har varit lägre än vad som är budgeterat under året, vilket innebär en lägre 
resurstilldelning. Förskolorna som kommer att få ett minskat anslag har i hög grad kunnat ställa om sin 
verksamhet för att möta det minskade anslaget, men det har varit lite svårare att ställa om inom 
fritidsverksamheten. Där är det stora barngrupper och färre avdelningar samt personal som både 
arbetar på fritids och inom skolan. 

Grundskola 
Grundskola består av verksamheterna förskoleklass och grundskola. Årsprognosen är 1 800 tkr, och 
grundar sig främst i att det under året varit flertalet vakanta tjänster inom vissa enheter. Årsprognosen 
har sedan delårsrapporten försämrats med 2 200 tkr, vilket framförallt beror på ökade elkostnader och 
att verksamheterna inhandlar extra mycket läromedel under hösten då det framkommit behov av det. 

Särskola inkl. insatser enligt LSS 
Särskola innefattar verksamheterna grundsärskola, gymnasiesärskola, träningsskola och LSS, som är 
fritidshem för elever över 12 år, och har en positiv årsprognos om 1 100 tkr. Framförallt beror det 
prognosticerade överskottet på försäljning av plats inom Träningsskolan, vilket genererar relativt stora 
intäkter. Därtill har det, delvis till följd av felaktig kostnadsfördelning, varit låga personalkostnader 
inom några särskoleenheter, vilket också bidrar till det prognosticerade överskottet. 

Gymnasieskola 
Gymnasiet, där IM och det processtekniska programmet återfinns, har per oktober en negativ 
årsprognos om 1 000 tkr. Den negativa prognosen beror främst på att personalkostnaderna är något 
höga samt att det köps fler gymnasieplatser av annan anordnare än vad som är budgeterat. Jämfört 
med delårsrapporten per augusti är prognosen något bättre, och det beror på att det sammantaget är 
fler elever inom den gymnasiala verksamheten under hösten än vad som tidigare prognosticerats. Det 
innebär att gymnasiet får ett ökat anslag i resursfördelningen vid årets slut. 

Vuxenutbildning 
Vuxenutbildning innefattar verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux samt 
svenska för invandrare, SFI. Samlat visar verksamheterna ett prognosticerat överskott om 2 100 tkr för 
året. Avvikelsen beror framförallt på att det köps färre utbildningsplatser än vad som är budgeterat 
och att personalkostnaderna är förhållandevis låga. Det kan förklaras av att resurser samnyttjas med 
gymnasiet på ett sätt som gör att kostnaderna är något högre inom gymnasieskolan och följaktligen 
lägre inom vuxenutbildningen. I slutändan tar de kostnaderna ut varandra.  

Övrig verksamhet 
Den övriga verksamheten består av politiskt arbete samt övergripande ledning och administration. 
Årsprognosen är -1 100 tkr och beror främst på ej budgeterade kostnader för förstudien avseende 
skolorna i centrala Munkedal, samt en del kostnader för övergripande programvaror och licenser. 

Ökade elkostnader och åtgärder 
Per oktober uppgår kostnaderna för uppvärmning, el och nätavgift, renhållning samt vatten och avlopp 
till 2 024 tkr över budget. Med anledning av årets höga elpriser har ett antal åtgärder vidtagits för att 
minska elförbrukningen. Bland annat har man varit extra noga med att släcka överflödig belysning och 
att inte vädra i onödan. Därtill har också temperaturen sänkts i lokalerna där det varit 
verksamhetsmässigt möjligt. Prognosen är att kostnaderna kommer överstiga budget med ytterligare 
405 tkr under november och december. 
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Åtgärder 
Nämnden förväntas inte gå med underskott och därför presenteras inga förslag på besparingsåtgärder. 

Investering -årsförbrukning (tkr) 
Feb Apr Aug Okt Budget 2022 

2201 Maskiner Kunskapens hus 400 400 400 400 400 
2204 Inventarier Hedekas skola 2 313 2 313 1 500 1 250 2 313 
2207 Inventarier Brudås förskola 1 900 0 0 0 1 900 
2210 IT-system 200 200 200 200 200 
2214 Inventarier Hedekas FSK 1 400 0 0 0 1 400 
2219 Förvaltningsledning 5 ÅR 700 700 700 500 700 
2228 Inventarier Dingle FSK 1 400 0 50 80 1 400 
Summa Alla projekt 6 000 3 613 2 850 2 430 8 313 

Maskiner Kunskapens hus 
Inom vuxenutbildningen håller ett sliprum på att byggas och den tilldelade investeringsramen om 400 
tkr används för att köpa in inventarier och maskiner till sliprummet. 

Inventarier Hedekas skola 
Investeringsbudgeten kommer att användas till inköp av inventarier till den renoverade skolan. Hittills 
har bland annat inventarier till slöjdsalar köpts in. Inom den tilldelade budgetramen om 2 313 tkr 
återfinns 1 000 tkr som är omfördelade för att finansiera byggnationen av ett nytt personalrum i 
samband med renoveringen av Hedekas förskola och skola. Denna del förväntas utnyttjas till fullo 
under året. 

Inventarier Brudås förskola 
Förskolan är under byggnation och därmed är möjligheterna att använda den tilldelade budgetramen 
avseende inventarier till den nya förskolan på Brudås mycket begränsade. Det som kan köpas in under 
året kommer att köpas in, och i övrigt kommer ej utnyttjade investeringsmedel att äskas över till nästa 
års budget då förskolan är färdigbyggd. 

IT-system 
Budgetramen kommer att användas för att köpa in licenser till program. 

Inventarier Hedekas förskola 
Ramen används till inköp av inventarier till den nyrenoverade förskolan. Det som går att köpas in under 
året kommer att köpas in, men den största delen av inköpen kommer ske när renoveringen är klar. 
Eventuellt outnyttjade investeringsmedel kommer att äskas över till nästa års budget. 

Inventarier Barn- och utbildning 
Hittills har enheterna investerat i förbättringar av ute- och studiemiljöer. En av förskolorna har köpt in 
ett nytt staket, och inom grundskolan har bland annat avgränsningsskärmar köpts in. Flertalet skolor 
har ett behov av att uppdatera klassuppsättningarna av stolar, bord och dylikt. En del av den tilldelade 
ramen har därför använts, och kommer att användas till det. Vissa beställningar har lagts relativt sent 
under året, och det finns därmed en liten osäkerhet ifall alla inventarier hinner komma innan årsskiftet. 
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Diarienummer: 2022–000136 
Datum: 2022-11-07 

Rapport till huvudman om det systematiska 
kvalitetsarbetet inom barn- och utbildning 2022 

Förslag till beslut 

Barn och Utbildningsnämnden har tagit del av rapporter till huvudman om det 
systematiska kvalitetsarbetet inom avdelning förskola och skola.  

Sammanfattning 

Enligt Skollagens 4 kap 3§ ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp 
utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån 
analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen. 

Samtliga förskole- och skolenheter genomför årligen en sammanställning av 
det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa rapporter sammanställs i två 
rapporter som presenteras för huvudmannen det vill säga Barn och 
utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

2022 års rapporter för avdelning förskola och avdelning skola bifogas. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Viktigt att tilldelade ekonomiska ramar är hållbara över tid. De insatser som 
görs och de som behöver göras framöver kräver långsiktighet.  

Hållbar utveckling – Social dimension 

Utifrån analyserna i kvalitetsrapporterna är det viktigt att prioritera rätt 
insatser och beslut så att alla barn och elever i Munkedals kommun får 
likvärdiga förutsättningar för att kunna utvecklas optimalt med hög 
måluppfyllelse.   

Inga fler konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 
Förvaltningschef BoU  

Expedieras till:  Akten för slutarkiv 
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1.0 Arbetsgång 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella 

målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga 

pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 

förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 

verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya 

metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i aktivt samspel 

mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen 

som med det omgivande samhället. 

Allt kvalitetsarbete ska utgå från ”kvalitetshjulet" 
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Fritidshemmens kvalitetsrapport 

2021/2022 

Organisation: Fritids - Avdelning skola    

2.0 Utveckling och lärande 

2.1 Resultat 

Prioriterade mål och områden grupperat på övergripande 

mål 

Verksamhetsmål Bedömning Trend 

1. Normer och värden

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska 

alla känna trygghet och glädje 

2. Kunskaper/Utveckling och lärande

1.1 Verksamhetsmål: Alla ska nå 

gymnasiebehörighet och fullfölja sina 

gymnasiestudier inom tre år 

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn 

och elever ska prioriteras 

3. Barnens/Elevernas ansvar och inflytande

Öka elevers delaktighet och inflytande 

4. Förskola/Skola och hem

Få förståelse från föräldrar kring vikten av 

skolan och dess uppdrag 

9. Strategiska planen
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Ett mer främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete 

Högre undervisningskvalitet 

Språkstärkande arbetssätt 

IKT som verksamhetsutveckling 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Värdegrund och elevhälsoarbete 

Mått per prioriterat mål och område 

Mått Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Mål 

2022 

Bedömning Trend 

1.1 Verksamhetsmål: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja 

sina gymnasiestudier inom tre år 

Fritids: Minst två 

samverkansprojekt 

mellan skola och 

fritidshem, kopplat 

till elevernas 

behov och 

resultat, ska 

genomföras på 

samtliga enheter 

80.00% 100.00% 

Fritids: 

Fritidshemmen ska 

erbjuda läxhjälp 

på alla enheter 

80.00% 100.00% 

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet 

och glädje 

Fritids: 

Trygghetsvandring 

ska genomföras på 

samtliga 

fritidshem 

100.00% 100.00% 

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska 

prioriteras 
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Fritids: 

Representanter 

från fritids ska 

delta på skolans 

EHT 

(Elevhälsoteam) 

på samtliga 

skolenheter 

 75.00% 100.00%   

Fritids: Visuellt 

stöd ska användas 

i samtliga 

verksamheter 

 100.00% 100.00%   

2.2 Organisation 

Det finns flera fritidshemsavdelningar på samtliga grundskoleenheter, förutom 

i Hedekas där det endast finns en avdelning. Det är hög efterfrågan på 

fritidshemsverksamheten, särskilt bland elever från årskurserna F-3. Många 

av elever går långa dagar och samtliga enheter behöver bemanna och 

organisera för en verksamhet som öppnas klockan 06.00 och stängs klockan 

18.00. Samordning kring öppning och stängning genomförs där det är möjligt. 

Varje avdelning har generellt många barn inskrivna, grupperna är stora. Inom 

avdelningarna arbetar personalen med att dela upp eleverna i mindre grupper 

vid behov och vid genomförandet av olika aktiviteter för att på så sätt öka 

kvalitet och valmöjligheter. Lokaliteternas utformning samt strukturella 

förutsättningar försvårar arbetet på flera fritidshem. 

Den ekonomiska resurstilldelningen är problematisk, vilket gör att majoriteten 

av fritidshemspersonalen arbetar även i skolan som resurspersoner under 

dagen. På några enheters fritidshem finns en huvudansvarig pedagog på varje 

avdelning som ansvarar för den pedagogiska planeringen. Det finns få 

utbildade fritidspedagoger inom fritidshemsverksamheten. 

Under året har fritidshemlyftet pågått, där all pedagogisk personal i 

fritidshemmen har träffats för kollegialt lärande kring styrdokument samt 

utveckling av de systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmen. 

2.3 Arbetssätt, arbetsformer och lärmiljö 

Undervisningen i fritidshemmen varierar från skola till skola och även mellan 

avdelningar på samma skola. Likriktning av det professionella arbetet med 

strukturerad planering och utvärdering kopplat till fritidshemmens läroplan 

har utvecklats tack vara den övergripande utbildningsinsatsen inom 

fritidshemslyftet. Vissa enheter har utvecklat sitt arbete mer än andra vilket 
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kan ha olika förklaringar, såsom personalstruktur, delat fritids i Svarteborg 

med personal som inte hinner delta i planering mm. 

Arbetet på fritidshemmet sker ofta tematiskt och utemiljö och rörelse är 

viktiga inslag. Verksamheten anpassas efter elevgruppen i val av teman och 

aktivitet. Anpassningar sker utifrån grupp och individ. Vissa elever har 

inplanerad vila, vuxenstöd, stöttning vid val av aktivitet och stöttning under 

själva aktiviteten. Flera fritidshem uttrycker svårighet att möta alla elever 

med specifika behov i en verksamhet där elevantalet är stort, ramarna friare 

och där elev inte får extra stöd i form av ökad personaltäthet. 

Utvärdering görs med eleverna efter varje avslutat tema exempelvis via: 

mindmap, kahoot, diskussion, handuppräckning, röstning (med poäng) mm. 

Fritidspedagogerna uppmuntrar barnen till att ta egna initiativ och mycket av 

verksamheten är praktiskt utförd där eleverna får prova tex. språklekar, 

samarbetslekar, sång och musik. Fri lek, där barnen får prova och utveckla 

idéer, lösa problem och omsätta idéer i handling för att främja det sociala 

samspelet, förekommer också. 

Fritidspedagogerna har fokuserat på arbetet med språk, samspel och 

värdegrund för att utveckla elevernas förmåga att kommunicera samt skapa 

ett bättre språkbruk. Språklekar, samarbetslekar, att sjunga ute på 

skolgården i mikrofonen där barnen får uttrycka känslor, besök i skolskogen 

där barnen har övat på att samarbeta och jobba i grupp, är alla exempel på 

aktiviteter som genomförts.  Verksamheten har också pratat om 

allemansrätten mm. 

På vissa fritidshemsavdelningar finns veckoplaneringar med bildstöd för att 

underlätta för eleverna vad som sker under dagen och veckan. Kommunens 

logoped har varit behjälplig i arbetet med bildstöd och utbildat i 

språkstärkande arbetssätt på samtliga fritidshem i kommunen. 

Fridshemmet samverkar med olika aktörer, exempelvis biblioteket, 

pingisklubben, fotbollsskolan och måltidsenheten. Samarbete med logoped 

och kurator sker när behov finnes. 

Det görs kontinuerliga utvärderingar över lärmiljön som anpassas efter 

elevgruppen och elevernas intressen. Eleverna är i olika grad och beroende på 

enhet med och påverkar aktiveter som genomförs på fritids. På något 

fritidshem gör personalen utvärdering två gånger i månaden tillsammans med 

biträdande rektor. Detta systematiska arbete ska påbörjas på fler fritidshem i 

kommunen under nästkommande läsår. 

2.4 Normer och värden 

Arbetet med trygghet och trivsel har under året varit en stor del i arbetet, det 

har genomsyrat alla teman. Varje år genomförs en trygghetsenkät för fritids, 

där både elever och vårdnadshavare får göra sin röst hörd. Enkäterna 
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analyseras av personalen och elevernas tankar blir utgångspunkt och fokus i 

trygghetsarbetet. Insatserna skrivs in i skolans Likabehandlingsplan som 

upprättas av elevhälsan varje år. Lokalerna har utformats till viss del efter 

elevgruppens önskemål. Några rum har skalats av för att minimera 

synintryck. Rutinerna är samma under fritidsdagen för att underlätta då 

ordinarie personal är frånvarande. Det finns också en kontinuerlig kontakt 

med vårdnadshavare. 

Fritids fyller en stor funktion ur ett socialt perspektiv och man kommer ofta 

eleverna närmare och får en större förståelse för hur de mår. Fritidshemmen 

samarbetar med kurator som finns i skolan, med elevernas klassföreståndare, 

vårdnadshavare och logoped. 

På planeringsmöten förs samtal hur pedagogerna kan arbeta förebyggande på 

fritidshemmet. Pedagogerna tar hänsyn till elevernas behov redan i 

planeringen och anpassar grupperna efter elevernas behov och genom det 

förhindra konflikter. Samtidigt är eleverna delaktiga och de får känna att de 

kan. 

Pedagogerna fångar upp eleverna och om det behövs lyfts det vidare till EHT 

och klasslärare. Klasslärare och fritidspersonal samverkar för att hela dagen 

ska bli så bra som möjligt för enskild elev. Vårdnadshavare kontaktas om en 

elev inte dyker upp på morgonen eller enligt schema. Fritids strävar också 

efter att i större utsträckning än tidigare vara med på möten med elever som 

rör skola-fritids. Flera skolor har alltid en representant från fritids med på 

elevvårdmötena på skolan medan andra bjuder in representanter vid behov. 

Samtliga fritidshemspedagoger medverkar i Fritidslyftet (en gång i månaden) 

där samverkan sker med övriga fritidshem i kommunen. Utbyte av arbetssätt 

och arbetsformer kring normer och värden sprids och delas. 

2.5 Samverkan 

Fritidspersonalen erbjuder inskolningssamtal för de nya eleverna i 

förskoleklass som ska gå på fritids, de medverkar på föräldramöten i uppstart 

och under våren medverkar personal från fritids på informationsmötet för 

blivande förskoleklass. Överlämningssamtal sker mellan de olika 

fritidsavdelningarna när eleven byter avdelning. 

Fritids och skola samverkar för att skapa en helhet för eleven/barnet. 

Personalen på fritids har tät kontakt med vårdnadshavare och kontakten 

beskrivs till största del som mycket god. Fritidspersonal har deltagit vid SIP-

möten om det varit aktuellt och de är med som resurs åt specifika elever 

under skoltid Personalen lägger på en del enheter ut på Unikum vilka mål och 

aktiviteter det arbetas med på fritidshemmet. 
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3.0 Nulägesbeskrivning 

Verksamhetsmålet att alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina 

gymnasiestudier inom tre år har inom fritidshemmens verksamhet prioriterats 

genom måttet att minst två samverkansprojekt mellan skola och fritidshem, 

kopplat till elevernas behov och resultat, ska genomföras på enheterna. 

Samtliga fritidshem har arbetat i samverkan med grundskolan, även om det 

inte har varit i specifika samverkansprojekt. På flera enheter har fokus legat 

på trygghet samt språkstärkande arbetssätt där skola och fritidshem har 

samverkat. På andra enheter har fritidspersonal varit med då skolan har sina 

aktivitetsdagar. 

De flesta fritidshem i kommunen erbjuder läxläsning. På några fritidshem har 

det inte varit kontinuerligt under året beroende på ombyggnation i Hedekas 

och att elever i Svarteborg åker mellan fritidshemmen, vilket försvårar 

planering och uppföljning av skolans arbete. Prognosen är positiv men det 

finns fortsatt variationer mellan enheterna, därav är den sammanvägda 

bedömningen att det är en bit kvar till att måttet är helt uppfyllt. 

Verksamhetsmålet att i våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje 

och där måttet för fritidshemmen är att trygghetsvandringar ska genomföras 

bedöms som helt uppfyllt. Samtliga skolor genomför trygghetsvandringar 

enligt årshjul. På någon skola har man i stället gjort en digital rundvandring 

och samtalat om trygga respektive otrygga platser på grund av 

renoveringsarbete. 

Verksamhetsmålet att tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras kan 

inte bedömas uppfyllt eller nära uppfyllt även om det finns en god 

progression. Måttet att representanter från fritids ska delta på skolans EHT 

(Elevhälsoteam) på samtliga skolenheter är fortsatt ett utvecklingsområde. 

Eftersom personalen i fritidshemmen arbetar inom skolans verksamhet under 

dagen, inte sällan med barn i behov av särskilt stöd i olika sammanhang, är 

det svårt att logistiskt lösgöra dem för att medverka i elevhälsomötena.  

Under fritidshemstiden finns inget extra vuxenstöd för elever i behov av stöd 

och då kan ordinarie personal inte heller frigöras. Detta är försvårande 

omständigheter. Det finns dock på samtliga enheter ett större helhetstänk 

mellan skola och fritidshem och det finns bärare av viktig information från 

elevhälsomöten till fritidsverksamheten. På samtliga enheter har också 

fritidshemsrepresentanter deltagit i specifika elevmöten med både elevhälsan 

och med vårdnadshavare, samt vid överlämningar. 

Måttet visuellt stöd ska användas i samtliga verksamheter bedöms som helt 

uppfyllt. Visuellt stöd används på alla kommunens fritidshem, genom att 

tydliggöra vad som sker på fritidshemmet under dagen, veckan och vilka 

teman som arbetas med. Personalen har ökad kunskap i varför det ska 

användas och hur det ska användas. 
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4.0 Analys 

4.1 Jämföra 

Likvärdigheten mellan enheterna har ökat och idag finns inte längre det stora 

kvalitetsglapp mellan enheterna som tidigare identifierats, även om 

variationer fortsatt syns. Att kvaliteten och utvecklingen gått framåt på 

samtliga enheter beror dels på att fritidshemmens arbete uppmärksammas 

mer enhetsvis, dels på den kommunala satsningen på det gemensamma 

fritidshemslyftet som en del i den strategiska planen. Kompetensen kopplat 

till fritidshemmens uppdrag, läroplansmål och analys har ökat hos personalen 

genom fortbildningen. En annan stor vinst med fritidshemslyftet är det 

kollegiala lärandet som sker när all fritidshemspersonal träffas och genom 

litteratur och forskning delar sina planeringar, sina erfarenheter och praktiska 

exempel. 

Tillsättandet av biträdande rektorer på ett par av skolenheterna bidrar starkt 

till ökat fokus på fritidshemmens verksamhet men även i rektorsgruppen har 

verksamheten fått större utrymme och gemensamma träffar mellan rektorer 

och biträdande rektorer kopplat till undervisningen av 

fritidshemsverksamheten sker idag. Det har varit positivt för samverkan och 

den gemensamma kvalitetsutvecklingen att vi har haft ett sommaröppet 

fritidshem i kommunen, där personal från samtliga enheter arbetar och 

planerar tillsammans. 

Fritidshemmen har haft gemensamma men också enhetsvisa 

fortbildningsinsatser kopplade till fritidshemmens behov och analyser. 

Tidigare har de företrädelsevis enbart deltagit i skolans planerade innehåll 

men nu varvas det med ett eget upplägg. Detta har uttryckts vara mycket 

positivt och har också lett till att verksamheten fått relevant fortbildning som 

ger direkt effekter i verksamheten. 

På vissa skolor har fritidspedagogerna ansvar för och har startat upp 

rastaktiviteter. Rastaktiviteter behöver startas upp på samtliga enheter eller 

utvecklas där de redan har startat. Det blir viktigt att skapa en god 

systematik i dessa. Om eleverna har fungerande rastaktiviteter så avspeglar 

det sig i färre konflikter och en ökad känsla av trygghet och välbefinnande. 

4.2 Tolka och förklara 

Samtliga fritidshem deltar i fritidshemslyftet som är en del av den strategiska 

planen. På flertalet enheter ingår även fritidshemmens personal i hela skolan 

utvecklingsarbete och ingår då i de delar av den strategiska planen som berör 

dem, på andra enheter behöver detta gemensamma arbete utvecklas. Många 

processer behöver samordnas och inte hanteras parallellt, vilket är ett 

generellt utvecklingsbehov. 
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Det är problematiskt att få till en naturlig delaktighet och samverkan inom 

fritidshemmens verksamhet men också mellan fritidshemmen och skolan 

eftersom pedagogerna på fritids har så begränsade möjligheter att delta i 

kollegiala möten tillsammans med pedagogerna i skolan. 

Fritidshemspersonalen har på vissa enheter till och med svårt att få ut tid till 

den egna verksamhetens planering. Detta syns allra mest på de små 

enheterna och i Svarteborg där fritidshemmen fördelas på två enheter och 

personal ska delas och fördelas på flera verksamheter och enheter på en och 

samma dag. 

Under dagtid arbetar inte sällan fritidshemmens personal med insatser för att 

öka måluppfyllelsen i skolan och som den andra vuxne i ett klassrum. 

Prioriteringarna blir då svåra; vikten av fritidshemsplanering ställs mot 

skolans mål att elevernas ska få det stöd de behöver och nå målen. Det är 

också en allt större problematik att vi ser ett ökat antal elever i behov av stöd 

generellt sett. Dessa barn är ofta långa dagar på fritidshemmen. I denna 

verksamhet är det många barn och få vuxna och det extra vuxenstöd som en 

del barn har behov av finns helt enkelt inte inom fritidshemmens verksamhet. 

Naturligtvis arbetar alla fritidshem aktivt med gruppindelningar, att försöka 

fördela personal efter behov osv, men det är svårt när det tidvis kan vara två 

vuxna på över 40 barn. Fritidshemmens personal har också färre 

kompetensutvecklingsdagar än lärarpersonalen, vilket gör att de inte deltar i 

all kompetensutveckling som sker på skolan. 

Samverkan med vårdnadshavarna och deras tillit till verksamheten är av 

största vikt för god utveckling. Där samverkan och tilliten är hög sker en 

positiv utveckling i högre takt. Någon enhet vill och behöver utveckla 

samverkan med vårdnadshavare ytterligare. Där finns en diskrepans mellan 

vad eleverna skriver i sina utvärderingar (nöjdhet) och vad vårdnadshavarna 

skriver. Viktigt framöver är transparens och att tydliggöra fritidshemmets 

uppdrag för vårdnadshavarna. 

Det finns enheter som fortsatt behöver hitta former för delaktighet från 

eleverna i alla moment kopplat till undervisningen men generellt sett arbetar 

alla fritidshem elevnära och utgår från elevernas behov kopplat till läroplanen 

och låter eleverna vara delaktiga i planeringen. Det finns en tydlig koppling till 

detta i enkätsvaren. Elevernas upplevelse av delaktighet överensstämmer 

med verksamhetens. 

Utifrån arbetet med att skapa tydlighet och struktur genom bildstöd och 

veckoplaneringar som sitter upp för eleverna syns det tydligt att eleverna blir 

tryggare och även mer självständiga på fritids. När personalen arbetar 

gemensamt och lär av varandra och fler är mer delaktiga i planeringen och 

uppföljningen medför det att det sker en utveckling, alla vill utvecklas och det 

gör att kvalitén höjs i verksamhetenen. 

Skillnader på struktur och trygghet och trivsel i grupperna kan kopplas till om 

pedagogerna har haft möjlighet att tillsammans planera. Om samtliga 
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pedagoger är delaktiga och vet hur planeringen ser ut och vad som ska ske 

under dagarna blir de trygga och lugna. Tiden i verksamheten kan då läggas 

på att vara nära eleverna och delaktiga i undervisningen snarare än att 

försöka navigera, plocka fram material i stunden, förstå planeringen och söka 

information om aktiviteter och undervisningsupplägg som andra har planerat. 

Trygga och närvarande vuxna skapar en tryggare och mer kvalitativ 

undervisning för eleverna. 

Detta är dock ett stort dilemma på flera enheter eftersom tiden för planering 

inte finns, då pedagogerna har uppdrag hela dagarna inom skolan och 

dessförinnan och direkt efter ska arbeta inom fritidshemmen. Olika försök har 

gjorts på olika enheter. Under fritidshemslyftets träffar har pedagogerna 

också delgivit varandra hur de arbetar och försöker finna tid. På de stora 

enheterna är det något enklare att hitta lösningar än på de mindre. I 

Svarteborg är problematiken störst eftersom fritidshemspersonalen ska 

förflytta sig mellan skolorna för att eleverna inte går på fritids på samma 

skolenhet som de går i. Detta äter kraft, tid, resurser och energi. Det är också 

på fritidshemmen inom Svarteborg som vi har störst oro och flest kränkningar 

och incidenter, till stor del kopplat till detta. 

Där den röda tråden är tydlig och avdelningar samarbetar, vilket är en av 

delarna till att eleverna och personalen utvecklas vidare, sker ett högre 

kollegialt lärande. Det är tydligt att det är viktig att det finns tid i början av 

läsåret att skapa rutiner och årshjul som följs upp och utvärderas. Att all 

dokumentation samlas på teams gör att alla kan skriva och läsa de 

pedagogiska planeringarna och även göra utvärderingar. Det bidrar också till 

att skapa mer delaktighet när fler kan följa upp arbetet som görs och gå in 

och läsa varandras utvärderingar. 

Arbetet med respekt och trygghet och hur man är mot varandra har varit ett 

område som genomsyrat verksamheten och har visat resultat. Det beror 

troligen på att alla arbetar mot samma mål, att arbetet synliggörs och att 

arbetet följs upp på möten och att det är en gemensam tråd genom hela 

skolan och inte bara på fritids. 

Att ha gemensam planering och att biträdanderektor/rektor är delaktig i 

arbetet är en viktig del i att undervisningen utvecklas på fritidshemmet. Att 

samtala om vad uppdraget är, hur verksamheten ska gå vidare, vilka mål 

verksamheten ska prioritera, är viktiga frågor att lyfta på möten. Personalens 

delaktighet i fritidslyftet har medfört att de får dela och fördjupa sina 

kunskaper med andra och det märks att de behöver träffa andra för att vidga 

sina perspektiv. 

En annan framgångsfaktor, som redan nämnts, är när fritidshemmen har en 

god och tydlig struktur. Barnen vet då vad som förväntas av dem i olika 

situationer. Utmaningen framåt blir dock att inom ramen för strukturen öka 

barns delaktighet. 
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På Hedekas skola har fortsatt renoveringsarbete bidragit till att skolgårdsytan 

blivit begränsad under hela läsåret. Personalen har försökt hitta aktiviteter 

utanför skolans område. Skogen med elljusspåret har fungerat väl då 

eleverna haft ett behov att få röra sig mycket och gärna fritt. Även 

Bruksskolan har en tydlig utomhusprofil. Lokalerna är små och trånga för det 

stora antalet elever så det blir ibland näst intill omöjligt att vistas inomhus 

och skapa en dräglig undervisning. Lösningen har då varit att använda 

närområdet med utomhuspedagogik. Det finns fler positiva aspekter med det 

men både elever och personal saknar valmöjligheten och variationen som 

verksamhetsanpassade lokaler skulle ge. 

Då elevgruppen generellt har många behov som behöver tillgodoses och 

hanteras finns goda exempel inom verksamheten på handledning från kurator 

och att personal från fritids har medverkat vid samtal med skola och föräldrar 

vid vissa elevärende. Detta skapar en trygghet hos personalen och ett tillfälle 

att prata kring anpassningar innan aktiviteter planeras. Då flera i 

fritidspersonalen är resurs i klasserna under skoltid känner de till hur 

elevernas skoldag varit och även vad vissa elever behöver för stöd, vilket 

gynnar den enskilda eleven, även om det försvårar för fritidshempersonalen 

att medverka i planering för verksamheten. 

Via fritidslyftet har vissa samarbeten bildats mellan kommunens fritidshem. 

Bland annat har Munkedalsskolans fritids och Hedekas fritids spelat Minecraft 

ihop, vilket skapar nya chanser till samtal både mellan personal och elever. 

Detta är något att bygga vidare på då det finns vinster i att observera hur 

andra fritids bedriver sin verksamhet utifrån sina planeringar mm. 

4.3 Problematisera och granska kritiskt 

Arbetet med elever med stöd har utvecklats och det finns en struktur runt 

det, men det behövs mer kunskaper. I skolan har eleverna mer stöd än på 

fritids och personalen behöver få mer kunskap runt dessa elever för att kunna 

tillgodose deras behov. Verksamheten behöver se över hur den kan arbeta 

mer i mindre grupper inom ramen för den större gruppen och anpassa 

aktiviteterna för alla. Verksamheten behöver fortsatt utveckla det arbetet som 

pågår. För att utveckla det vidare kommer dilemman att lyftas och diskuteras 

gemensamt på respektive enhet och inom ramen för fritidshemslyftet. Hur 

kan man arbeta framgångsrikt? Verksamheten ser också behov av att bjuda 

in kurator som kan bidra till fler perspektiv och kunskap kring arbetet på 

individ- samt gruppnivå. 

För att minska stressen för personalen då de först är i klasserna och sedan 

direkt ska till fritids behöver ställtid införas och bevakas. Det behöver också 

finnas tid för gemensam planering och fritidspersonalen bör ej vara vikarier i 

klass då någon lärare är sjuk vilket gör det svårt att gå ifrån vid dessa 

tillfällen. Berörd lärare behöver själv organisera i sin klass utifrån om 

fritidspersonal är i klassrummet som resurs eller ej, tid till planering måste 

prioriteras om verksamheten ska fungera utifrån de mål som finns. 
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Personalen är vetgirig och vill lära sig mer men det har inte varit rätt 

förutsättningar för dem att lyckas. 

Det är gynnsamt för fritidspersonalen med en behörig kollega som kan 

komma med nya idéer och som är väl bevandrad inom fritids mål och 

läroplan. Att rekrytera behörig personal är således en viktig fråga för 

framtiden. Det problematiska är dock att verksamheten inte har ekonomisk 

möjlighet att anställa flera utbildade fritidspedagoger då dessa löner är högre 

och då räcker inte budgetmedlen till. En plan kring hur 

personalsammansättningen bör se ut både vad gäller kompetens och ekonomi 

bör göras. Önskvärt vore att del av fritidspersonal slutade något tidigare i 

elevgrupp varje dag för att kunna sammanfatta och analysera dagen och att 

samtliga också har en gemensam tid varje eftermiddag innan eleverna 

kommer till verksamheten från skolan för att dels hinna varva ned från 

resurstiden i klasserna, dels för att hinna prata med varandra om planering, 

anpassningar och kommande aktiviteter. Det skulle dock innebära en rejäl 

kostnadsökning då fler personal behövs för att täcka behovet. 

Pedagogerna i Svarteborg lyfter behovet av att eleverna ska kunna gå på 

fritidshemmet på den skola där de går. Detta skulle minska förflyttningar, 

skapa en större helhet för eleverna och en bättre arbetsmiljö för 

pedagogerna. 

Det är inte bra när det finns en diskrepans mellan vad elever och pedagoger 

upplever och vad vårdnadshavare upplever. Det finns en risk att 

vårdnadshavares bild smittar av sig till eleverna och på så sätt påverkar 

verksamheten negativt. Fritidshemmen behöver därför arbeta med 

transparens, med att tydliggöra sitt viktiga uppdrag på olika sätt. För att öka 

delaktigheten mellan fritids och hem skulle fler informationsbrev med foton 

och filmer kunna skickas via Unikum. 

5.0 Utvecklingsplan 

För att fortsätta utveckla fritidshemmets verksamhet, både internt och via 

fritidslyftet, behöver följande utvecklingsplan gälla för året. 

Fortsatt arbete med att stärka barns delaktighet och inflytande för att skapa 

en större likvärdighet. 

Genomföra teman ihop med skolan då det ökar kompetensen och skapar en 

röd tråd i elevernas lärande. 

Samsynen att lärandet är lika viktigt i samtliga verksamheter och sker hela 

dagen oavsett verksamhet är viktigt för elevernas måluppfyllelse framåt. 

Denna samsyn behöver utvecklas. 

Ett annat mål är att på samtliga enheter öka föräldrars nöjdhet i 

föräldraenkäten. 
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Rastaktiviteter behöver startas upp eller utvecklas där de redan har startat. 

En systematik behöver utvecklas. 

Elevgruppen på fritidshemmen är stor och alltmer komplex och problematisk. 

Kunskap i att möta elever i behov av omfattande stöd inom verksamheten 

behövs och också att utveckla arbetet med mer variation i anpassningar och 

gruppstrukturer. 

Gemensam planeringstid är av största vikt för att en genomtänkt och 

välplanerad undervisning ska kunna bedrivas inom fritidshemmens 

verksamhet. Det finns stora svårigheter att få till denna tid men på något sätt 

behöver samtliga enheter utveckla det gemensamma arbetet på skolan så att 

tiden kan frigöras. 

Fritidslyftet kommer fortsätta med möjlighet till kollegialt lärande och en 

digital insats kommer ske för personalen så de ska känna sig mer trygga med 

att använda Teams och Unikum. 

Grundskolans kvalitetsrapport 

2021/2022 

Organisation: Grundskola - Avdelning skola     

 

2.0 Utveckling och lärande 

2.1 Resultat 

Prioriterade mål och områden grupperat på 

övergripande mål Verksamhetsmål 

Bedömning Trend 

1. Normer och värden 

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska 

alla känna trygghet och glädje 
  

2. Kunskaper/Utveckling och lärande 

1.1 Verksamhetsmål: Alla ska nå 

gymnasiebehörighet och fullfölja sina 

gymnasiestudier inom tre år 
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3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn 

och elever ska prioriteras 
  

 1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i 

syfte att effektivisera. 
  

3. Barnens/Elevernas ansvar och inflytande 

Öka elevers delaktighet och inflytande   

4. Förskola/Skola och hem 

Få förståelse från föräldrar kring vikten av 

skolan och dess uppdrag 
  

5. Övergång och samverkan 

3.1 Verksamhetsmål: Barn- och 

utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO 

och andra viktiga aktörer 

  

6. Skolan och omvärlden 

4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska 

vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil 
  

7. Bedömning och betyg 

Implementera ny läroplan och nya kursplaner   

8. Rektorns ansvar 

2.2 Verksamhetsmål: Barn- och 

utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare 

  

9. Strategiska planen 

Ett mer främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete 
  

Högre undervisningskvalitet   

Språkstärkande arbetssätt   

IKT som verksamhetsutveckling   

Systematiskt kvalitetsarbete   
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Värdegrund och elevhälsoarbete   

 

Mått per prioriterat mål och område 

Mått Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Mål 

2022 

Bedömning Trend 

1.1 Verksamhetsmål: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja 

sina gymnasiestudier inom tre år 

Grundskola: Andelen 

elever som lämnar åk 

6 med fullständiga 

betyg ska öka. 

  85.00%   

Grundskola: Andelen 

elever med 

meritvärde över 250 

ska öka. 

 25.40% 25.00%   

Grundskola: 

Meritvärde för elever 

i åk 9 ska öka 

 191 220   

Grundskola: Andel 

elever som har 

fullständiga betyg i 

alla ämnen 

 53.00% 75.00%   

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet 

och glädje 

Grundskola: Andelen 

elever som känner 

trygghet i skolan ska 

vara hög 

  90.00%   

2.2 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara 

en attraktiv arbetsgivare 

Grundskola: Alla 

inom BoU kan 

rekommendera 

vänner och bekanta 

att jobba inom 

 3.6 4.5   
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förvaltningen (OSA 

enkäten skala 0-5) 

Grundskola: Alla 

inom BoU ska känna 

till målen för 

verksamheterna 

(OSA– enkät) 

 4.0 5.0   

Grundskola: 

Sjukfrånvaron sänks 

till 

 7.45% 5.00%   

3.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska 

samverka med IFO och andra viktiga aktörer 

Grundskola: Utveckla 

en samverkan för 

tidiga insatser för 

målgruppen F-6 

 0 1   

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska 

prioriteras 

Grundskola: 

Flexgrupper ska 

finnas vid behov på 

samtliga enheter 

 100.00% 100.00%   

Grundskola: 

Studiehandledning 

ska ges till alla elever 

i behov 

 95.00% 100.00%   

Grundskola: Andelen 

elever med mer än 

20 % skolfrånvaro 

ska minska 

 12.00% 5.00%   

4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla 

utvecklar en hållbar livsstil 

Grundskola: 

Grundskolan ska 

medverka i alkohol 

och 

drogförebyggande 

  1   
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aktiviteter, antal per 

termin 

 1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera. 

Grundskola: Alla 

verksamheter ska 

arbeta efter en 

kommunövergripande 

plan gällande 

studieteknik kopplat 

till de digitala 

verktygen 

  100.00%   

Grundskola: Samtliga 

elever i åk 1-6 får del 

av Hejframtidsval, 

studie- och 

yrkesvägledning via 

webben 

  100.00%   

Närvaro 

 

 

Resultat årskurs 6 

Gymnasiebehörighet 

åk 6     
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  alla flickor pojkar 

2020  74% 82% 68% 

2021  77% 80% 73% 

2022  76% 94% 61% 

     

Meritvärde åk 6     

  alla flickor pojkar 

2020  209 219 201 

2021  203 216 188 

2022  209 238 185 

Fullständiga 

betyg/betyg i 16 

ämnen     

  alla flickor pojkar 

2020  74 80 68 

2021  73 79 66 

2022  74 89 63 

 

 

Resultat årskurs 9 

Gymnasiebehörighe

t åk 9     

  Alla flickor pojkar 

2019  72% 83% 60% 

2020  78% 82% 74% 

2021  85% 86% 85% 

2022  69% 75% 64% 
     

Meritvärde 

åk 9     

  alla flickor pojkar 

2019  188 207 167 

2020  187 206 172 

2021  213 215 211 

2022  191 207 170 
 

    

 

Fullständiga 

betyg åk 9         
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  alla flickor pojkar 

2019  62% 72% 51% 

2020  51% 55% 48% 

2021  63% 61% 65% 

2022  51% 58% 45% 
 

     

     

     

     

2.2 Organisation 

I Munkedals kommun finns 6 grundskolor fördelade på fyra skolområden. 

Hedekas skola, åk F-6 med tillhörande fritidshem, Bruksskolan, åk F-6 med 

tillhörande fritidshem, Svarteborgs rektorsområde som består av 

Hällevadsholms skola åk F-3, med tillhörande fritidshem, och Centrumskolan 

åk 4-6, med tillhörande fritidshem, Munkedalsskolan åk F-6 skolan med 

tillhörande fritidshem samt Träningsskola och Kungsmarksskolan åk 7-9, som 

är kommunens enda högstadieskola. Till enheten hör också en grundsärskola. 

I verksamheten finns fem rektorer och två biträdande rektorer. 

Klasstorlekarna varierar men ambitionen är att skapa så goda lärsituationer 

som möjligt för samtliga elever, varvid mindre klasser eller olika 

gruppindelningar tillämpas och prioriteras där det är möjligt inom ekonomisk 

ram samt utifrån lokaliteternas utformning. 

Behörigheten på pedagogerna i verksamheten är relativt god generellt sett, 

även om det finns avvikelser mellan de olika enheterna. På samtliga enheter 

finns ett årshjul över det systematiska kvalitetsarbetet övergripande och 

gemensamt men upplagt lite olika för att passa väl in i varje enhets struktur 

och förutsättning. 

Det finns en central elevhälsa bestående av logoped, skolpsykolog, 

skolsköterskor och skolkuratorer. Skolsköterskor och skolkuratorer utgår från 

skolorna i sitt arbete medan logoped och skolpsykolog utgår från den centrala 

enheten. 

2.3 Arbetssätt, arbetsformer och lärmiljö 

Verksamheten på samtliga skolenheter är indelad i arbetslag. Hur dessa 

arbetslag ser ut och formas beror på lokala förutsättningar, skolans storlek 

etcetera I arbetslaget samlas pedagogerna kring en elevgrupp och arbetar 

mer med helheten än med varje ämne för sig. Ämnesträffar behövs och sker 

också kontinuerligt på samtliga skolenheter. 
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Verksamheten arbetar hela tiden för att skapa goda lärmiljöer och goda 

förutsättningar för lärande för eleverna. Om klasserna är stora och inte går 

att minska, sker olika gruppdelningar och i vissa grupper stöttar 

resurspersonal från fritids under skoldagen i de lägre åldrarna inom 

grundskolan. Arbetsformerna varierar från helklassundervisning och 

genomgångar (EPA-enskilt, par och alla), grupparbete/pararbete och enskilt 

arbete. Tematiskt arbetssätt praktiseras på en del skolor, främst i de yngre 

åldrarna. Kooperativt lärande är också vanligt förekommande på flera 

skolenheter, med gott resultat och tydlig kunskapsprogression som följd. 

Anpassningar görs inom klassens ram och gynnar många elever. Det kan 

exempelvis vara visuellt stöd, tydliga instruktioner, anpassad och medveten 

placering både i och utanför klassrum, extra matintag för vissa, anpassat 

material och extra pauser. Få elever har anpassad studiegång samt egen 

resurs medan andra elever har stöd av speciallärare. Några elever får 

stödundervisning av sina egna ämneslärare på deras undervisningsfria tid. 

Vissa klasser har behövt mer stöd än andra och organisatoriska anpassningar 

av undervisningen görs efter elevgruppen och den enskilda individens behov. 

Det betyder att vissa klasser och årskurser har högre personaltäthet. 

Verksamheten har de senaste åren uppmärksammat ett ökat behov i 

elevgruppen, med allt fler elever som behöver stora anpassningar och som 

har svårigheter att ta till sig skolans undervisning. Det kan handla om ett 

outvecklat skolspråk, koncentrationsproblematik, social problematik mm. 

Detta ställer höga krav på verksamhetens utformning och de resurser som 

finns att tillgå. 

På alla enheter finns flexibelt stöd tack vare extra budgetmedel. Arbetet och 

organisering av detta stöd kommer fortsatt behöva utvecklas och likriktas 

inom kommunen, men progressionen hos de elever som hittills fått stöd inom 

detta flexibla stöd är redan påtagligt god och synlig. Både vad gäller kunskap 

och inlärning men också i socialt sampel och ökad närvaro. Stödet är 

kvalitativt och läggs upp av utbildade pedagoger. Stödet har också gett 

effekten att trygghet och studiero för samtliga elever på skolan bättre kan 

bibehållas eller ökas. 

Det finns ingen studie och yrkesvägledare i de läge åldrarna inom 

grundskolan men lärare tar i sin undervisning upp frågor gällande SYV redan 

från tidig ålder. Samtliga lärare i åk 1-6 arbetar utifrån det 

kommunövergripande SYV-materialet som sträcker sig från f-klass upp till år 

nio. Målet är att alla elever skall känna att det är meningsfullt att gå i skolan, 

att de skall ha ett mål med sina studier och veta vad meningen med skolan 

är. Som en del i processtödet Fullföljda studier har den breda studie- och 

yrkesvägledningen fördjupats ytterligare på flera skolenheter. På högstadiet 

finns en studie-yrkesvägledare som tillsammans med pedagogerna driver det 

viktiga arbetet med koppling till framtid, utbildning och yrken samt näringsliv. 

Detta sker inom ämnena men också genom aktiv studie- och yrkesvägledning, 

yrkemässor samt besök och studiebesök. 
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Inom grundskolan har alla elever än så länge 1-1, dvs var sin dator, att 

använda som hjälpmedel i undervisningen. Alla erbjuds digitala hjälpmedel, 

exempelvis inläsningstjänst. Många olika digitala resurser används och 

pandemin har ökat det digitala användandet och ökat kvaliteten i den digitala 

undervisningen. I dag är det ett naturligt komplement för de flesta pedagoger 

och elever. Digitaliseringspedagogerna leder implementeringen av den nya 

årskursplanen kopplad till studieteknik och digitalisering. 

Pedagogerna och skolans övriga personal fortbildas kontinuerligt med fokus 

på kollegialt lärande, samplanering och sambedömning. Det 

ämnesöverskridande arbetet utvecklas hela tiden. 

Det finns ett gemensamt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet och 

samtliga pedagoger utvärderar varje år sitt eget arbete, arbetslagets arbete 

samt skolans övergripande arbete kopplat till elevernas progression och 

skolans mål. 

2.4 Normer och värden 

Som ett led i den strategiska planen deltar samtliga grundskoleenheter i 

projektet Fullföljda studier. Varje skolenhet har med förstelärarnas hjälp 

under projektet kartlagt och analyserat sitt arbete och sina resultat. 

Utvecklingsområden som framkommit kopplat till normer och värden är 

motivation, trygghet, närvaro samt språkbruk. Under året har arbetet 

fördjupats ytterligare och beräknas avslutas som processtöd under hösten 

2022. Förstelärarna har analyserat arbetet i relation till skolornas resultat och 

föreslagit områden att arbeta vidare med efter att processtödet avslutats. 

Samtliga enheter har ett prioriterat och strukturerat arbete kring trygghet och 

trivsel med målet att alla elever på skolan skall känna sig trygga. Varje år 

genomförs trivsel- och trygghetsenkäter där elever och vårdnadshavare får 

göra sin röst hörd. Enkäterna analyseras av personalen och elevernas tankar 

blir utgångspunkt för kommande fokusområden. Insatserna skrivs in i en 

Likabehandlingsplan som upprättas av elevhälsan på respektive enhet varje 

år. Upplevd trygghet och trivsel är lite av en färskvara. Det kan komma 

perioder då det sker saker på en skola som direkt påverkar upplevelsen av 

trygghet och trivsel, både uppåt och neråt. Därför är det viktigt att följa upp 

både över tid och med flera kortare nulägesmätningar. I de större 

mätningarna har verksamheten generellt sett en god trygghet och trivsel, 

men i perioder kan det således variera. Samtliga skolor har ett systematiskt 

och välutvecklat arbete som är både främjande, förebyggande och 

åtgärdande. Rutinerna och det kontinuerliga arbetet borgar och lägger 

grunden för att kunna hantera även perioder med fler incidenter och ökad 

otrygghet. 

För att eleverna skall ha en kanal att göra sin röst hörd i det dagliga arbetet 

kallar rektor och kurator, eller annan personal ur elevhälsan, till elevråd varje 

månad. Förberedelserna inför elevrådets träff sker på klassråden som skall 
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äga rum i varje klass varje vecka. Det har hänt att man inte alltid haft 

klassråd varje vecka vilket gör att elevrådets arbete blir svårare att 

genomföra då det inte blir klassens röst som uttrycks utan den enskilda 

elevens vid mötet. Förutom dessa formaliserade tillfällen att påverka är 

verksamhetens intention att elevens röst skall vara tongivande i alla 

situationer som rör eleven. För att förstärka vikten av det hos alla pedagoger 

har samtliga enheter läst boken Vilse i skolan. Boken trycker mycket på 

vikten av att förstå varför eleven gör som den gör. En grund för att förstå är 

att lyssna till eleven och ge den tid att förklara. Skolans ordningsregler 

uppdateras årligen via elevråd och klassråd. 

Närvaro i skolan är en viktig grund för dels psykisk hälsa, dels för att kunna 

utveckla sitt lärande och lära sig mera. Något som också understöds i 

forskning, av bland annat Malin Green Landell. Blir eleven hemma flera dagar 

ska mentor ha mer kontakt. Vid upprepade frånvarotillfällen utan orsak eller 

vag förklaring ska rutinerna i Närvaroplanen följas. Varje mentor rapporterar 

till rektor varje månad vilka elever som har varit frånvarande och vilka 

orsaker och åtgärder som ligger till grund, samt plan framåt. Rektor har möte 

med elevhälsan och ser på frånvaron och dess utveckling varje månad. Vid 

behov hålls möte med vårdnadshavare och mentor och vid behov är fler 

professioner involverade och deltar på möten och i insatser. Närvaron följs 

upp av avdelningschef skola tillsammans med professioner ur elevhälsan varje 

månad. Det strukturerade arbetet har över tid gett goda resultat. 

2.5 Samverkan 

Samverkan är en viktig och central del i verksamheten. Mycket kraft och tid 

läggs på samverkan både inom den egna organisationen men också externt 

med en rad olika aktörer. Skolledning och elevhälsa spelar en viktig roll i en 

stor del av den samverkan som sker. 

På grund av pandemin har samverkan det senaste året sett lite annorlunda 

ut. Digitala former har ersatt eller kompletterat samverkan, en utveckling 

som gett både goda och mindre goda effekter. I möten där flera aktörer ska 

samtala och samverka om svåra saker kan samverkan gynnas av att man 

träffas fysiskt. Kommunikation sker inte bara genom det som sägs utan också 

genom kroppsspråk och i relation till övriga. En relation är enklare att skapa 

och upprätthålla vid ett fysiskt möte. Möjligheten att delta digitalt har dock 

fått till följd att viktiga samverkanspartners faktisk deltar på möten, tex BUP, i 

större utsträckning än tidigare. Det i sin tur ses som en stor vinst. 

Pedagoger har regelbunden kontakt med vårdnadshavare, dels via 

utvecklingssamtal, extra samtal vid behov, mail och via Unikum. Unikum 

används för bedömningar och information via lärlogg till vårdnadshavare. 

Detta år har det inte förekommit föräldraråd i samma utsträckning på rund av 

pandemin men föräldramöten har genomförts fysiskt på de flesta 

skolenheterna. Under läsåret har verksamheten erbjudit utvecklingssamtal på 
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skolan men med möjlighet att välja ett digitalt möte i stället. Valfriheten har 

bidragit till att fler deltar. 

Skolan har också ett kontinuerligt samarbetat med IFO, tillsammans med 

övriga skolor, på särskilda träffar. IFO är en samarbetspartner även runt 

elever i mer elevnära ärenden. Dels samverkar verksamheten med IFO i vår 

egen kommun men ofta behövs också samverkan med andra kommuners IFO. 

Det kan då handla om elever som är placerade i Munkedals kommun av 

annan kommun. 

Andra centrala samverkanspartners för verksamheten är Närhälsan med 

ungas psykiska hälsa och BUP. 

Inom ramen för utveckling i linje med den strategiska planen samverkar 

skolledning och elevhälsa under särskilda träffar. På dessa träffar diskuteras 

förhållningssätt och arbetssätt mer övergripande och med fokus på samsyn 

och utveckling. I vardagen samverkan skolledning, pedagoger och elevhälsa 

ständigt. Detta sker både i det vardagliga arbetet, på elevhälsomöten och 

andra kollegiala träffar som skolan har. 

Samverkan mellan enheter inom kommunen sker också kontinuerligt. Det 

finns rutiner för övergångar mellan förskola och skola, åk tre och fyra, samt 

från årskurs sex till årskurs sju. Varje år revideras och utvärderas 

övergångarna för att hela tiden förbättra kvaliteten. 

3.0 Nulägesbeskrivning 

Generellt har verksamheten lyckats väl med arbetet mot de mål och mått som 

är uppställda. Även om arbetet inte lett till en full måluppfyllelse så finns en 

god progression och ett arbete som över tid kommer att ge ännu högre 

effekter. Det är viktigt att verksamheten ges tid att fortsätta arbetet med 

handlingsplanen. 

Samtliga grundskolor arbetar mycket med trygghet och trivsel på en mängd 

olika sätt. Det finns tydliga rutiner för både det förebyggande och främjande 

arbetat samt också det mer åtgärdande arbetet. Detta är ett område som 

under de senaste åren har varit prioriterat och arbetet har gett synbara 

effekter. I de trygghet och trivselenkäter som görs inom grundskolan ser vi 

goda resultat och framför allt en positiv progression. På många enheter har 

också konflikter och kränkningsärenden minskat. Pedagogerna har utvecklat 

sin förmåga att både arbeta lågaffektiv och förebygga konflikter samt 

utvecklat hanteringen av uppkomna konflikter. Skolans elevhälsoteam är ett 

mycket gott stöd i det här arbetet och bidrar till att arbetet systematiseras, 

följs upp och utvecklas. 

Flera skolenheter presterar jämna och höga resultat, med små och naturliga 

avvikelser från år till år. På dessa enheter presterar generellt både pojkar och 

flickor bra, det har varit en trend bakåt i tiden. I år ser vi dock en avvikelse 
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på två av dessa skolenheter där pojkarna i år presterar klart lägre i årskurs 

sex. Det är av största vikt att verksamheterna uppmärksammar det och 

försöker söka förklaringar till varför det ser ut som det gör. Detta för att 

förhindra att en trend med lägre resultat växer fram. 

På en skolenhet är resultaten i årskurs sex fortsatt mycket låga och drar ner 

det kommunövergripande resultatet. Här är också trenden att pojkar alltid 

presterar sämre än flickor. Arbetet med att öka skolresultaten pågår och 

verksamheten ser positivt på progressionen i de lägre åldrarna, både vad det 

gäller kunskaper och när det gäller trygghet och studiero. En biträdande 

rektor med tydligt uppdrag på ökad måluppfyllelse har tillsatts i skolområdet 

och tillsättning av ytterligare en förstelärartjänst i samma skolområde borgar 

för att arbetet med ökad kvalitet i undervisningen skapar högre 

måluppfyllelse. 

På en av skolenheterna presterar årets årskurs sex elever anmärkningsvärt 

bra, i samtliga ämnen. Pedagogerna på denna skola har arbetat väldigt 

fokuserat med kooperativt lärande. Djupare analyser av vad som särskiljer 

deras sätt att arbeta från andra pedagoger som också arbetar kooperativt 

behövs för att kunna belysa framgångsfaktorerna och sprida detta goda 

exempel. 

Resultaten i åk nio är i år lägre än föregående år. Årets elever som lämnade i 

årskurs nio uppvisar låg progression av sina resultat. Elevgruppen drabbades 

hårt under pandemin med långa perioder av distansstudier. Under årskurs nio 

har effekterna av detta varit synliga, både i lägre motivation och sämre 

mental hälsa och kunskapstapp. Under läsåret flyttade flera in till kommunens 

årskurs nio. Dessa elever hade ingen skolbakgrund i Sverige eller en mycket 

fragmentarisk och problematisk sådan. Elevernas resultat påverkar påtagligt 

det totala resultatet då elevgruppen som mäts varje år är relativt liten. 

Under det gångna läsåret har det varit stort fokus på en bred studie- och 

yrkesvägledning redan från förskoleklass och upp till årskurs sex, vilket gett 

tydliga tecken på ökad motivation hos eleverna, något som främst syns inom 

Svarteborgsområdet. Hej syv, som är ett digitalt verktyg, är ett gott stöd och 

komplement i arbetet.  Förutom det har Svarteborg genomfört ett 

samarbetsprojekt med stöd av Högskolan väst för bred studie- och 

yrkesvägledning. Arbetet har varit lärorikt och har skapat en fördjupad 

förståelse för vikten av bred- studie och yrkesvägledning i de lägre åldrarna 

inom grundskolan.  Arbetet har spridits till övriga skolenheter dels genom 

förstelärarna, dels genom digitala workshops. 

Verksamheten har också under de senaste åren byggt upp rutiner och 

strukturer. Arbetet med att skapa en stabil arbetsorganisation på samtliga 

enheter, vilket enligt forskning är en grundförutsättning för att en 

utvecklingsorganisation ska kunna växa fram och arbeta konstruktivt, har 

pågått. Det finns en tydlig koppling mellan kontinuitet och stabilitet, 

implementerade rutiner, god arbetsmiljö och högre skolresultat i vår 
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verksamhet. Där ett välutvecklat pedagogiskt ledarskap har möjliggjorts och 

finns är progressionen högre. 

Överskolningsplaner för övergången mellan stadier och skolor finns. Alla 

verksamheter följer dessa och varje år utvärderas de för att utveckla efter 

uppkomna behov. Allt för att starten ska bli så bra som möjligt. 

I förskoleklass genomförs Skolverkets kartläggningsmaterial, Hitta språket, 

vilket uppmärksammar elevens språkliga medvetenhet. Den språkliga 

medvetenheten har över tid försämrats hos våra elever. Kopplat till detta 

borde elevernas resultat sjunka men vi ser stabila resultat och till och med 

ökade resultat i svenska i åk tre. Detta visar att de utvecklingsinsatser som 

görs kopplade till strategisk plan och språket är helt avgörande och redan ger 

goda resultat. Under året har också andra tester genomförts. Dessa följs upp 

med systematik och regelbundenhet och resultatet kopplas till att förändra 

och förstärka undervisningen framåt. Detta systematiska arbete har under 

året varit mer likvärdigt på samtliga skolenheter. 

Arbetet med språkstärkande och språkutvecklande arbetssätt har utvecklats 

och satsningen som nu görs på språkpedagoger på lågstadiet har redan gett 

arbetet ytterligare energi och fokus. Gemensam fortbildning i språklig 

sårbarhet och språkutvecklande arbetssätt på enheterna av logoped har 

genomförts. Uppföljning och identifiering av utvecklingsområden på 

respektive skola har sammanställts. Analys av bedömningsstöd och 

kartläggningar på enheterna har skett och framtagande av en 

skolövergripande arbetsmodell för de nytillsatta språkpedagogerna har 

genomförts. 

Arbetet med implementering av nya kursplaner är pågående enligt plan. Ett 

utvecklingsområde som har identifierats inom kommunen, av bland annat 

förstelärarna, är arbetet med bedömningar. Kommunens elever har goda 

kunskaper med sig till gymnasiet och klarar sina utbildningar relativt väl, men 

i jämförelse har de lägre betyg i årskurs nio än flera skolor i närområdet. 

Detta behöver verksamheten förstå och arbeta vidare med. Det är ett arbete 

som behöver ske mellan skolor och mellan stadier så att en samsyn inom 

kommunen utvecklas. Det är också av vikt att verksamheten tar hjälp av 

referensskolor och genomför jämförelsedialoger med andra skolor i 

närområdet. Möjlighet till detta finns inom V 9 samarbetet. Det är naturligt att 

det skapas en bedömarkultur inom en kommun men därför också oerhört 

viktigt att denna utmanas och utvecklas i relation till andra. 

Arbetsmiljöarbetet har haft ett särskilt fokus under året. I ledningsgruppen 

men också på flera enheter i verksamheten. OSA enkäterna genomfördes 

även under detta år och resultatet har tagits på största allvar och 

handlingsplaner har skapats och följts upp systematiskt. Planerna innehåller 

både risk- och friskfaktorer. På de enheter där personal tillsammans med 

rektor lyckas skapa en positiv och konstruktiv anda genom att påvisa det som 
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fungerar, ha fokus på det goda och det enheten vill ska växa, syns goda 

resultat både i OSA enkäterna och i elevernas progression. 

Ett generellt utvecklingsområde är att fokusera mer på det som fungerar bra 

och att verkligen analysera och föröka förstå varför det fungerar bra, för att 

sedan kunna lära av det och göra mer av det inom verksamheten. Ibland 

fastnar vi i problemsökandet, vilket naturligtvis också är viktigt, men lärandet 

finns också i våra lyckanden. 

Digitaliseringspedagogerna har stöttat i implementeringen av den digitala 

årskursplanen ute i verksamheten. En undersökning under våren 2022 visar 

på ett kvalitativt och ökat användande av de digitala resurserna i 

verksamheten. De digitala resurserna underlättar för elever i behov av stöd 

men bidrar också till att utveckla och utmana mot högre betyg. 

Samtliga enheter har följt den övergripande planen för det systematiska 

kvalitetsarbetet och analyserar sina resultat regelbundet och på olika nivåer 

inom organisationen. På de flesta skolenheter arbetar samtliga pedagoger 

med det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt, naturligt och i vardagen. 

Någon enhet behöver utveckla arbetet med systematiskt kvalitetsarbete i 

klassrummet och i undervisningen ytterligare. 

Andelen elever med frånvaro över 20% ligger detta läsår på 12 %. Det är 2 % 

högre än föregående år.  Värt att notera är att under läsåret hade 

verksamheten den högsta elevfrånvaron på grund av pandemin sedan 

pandemin startade. Det var främst bland de äldre eleverna som frånvaron 

ökade. 

4.0 Analys 

4.1 Jämföra 

Det som är intressant är att övertid tid har verksamheten som helhet ganska 

jämna och relativt goda resultat i årskurs sex. Det är små variationer mellan 

åren på tre av fyra skolområden. Normalt sett brukar skillnaden mellan pojkar 

och flickor på dessa 3 enheter inte vara så stora men i år syns en viss skillnad 

när det gäller resultaten på två av enheterna. Under året har flickorna 

generellt sett lyckats bättre än pojkar. Det här är ett trendbrott skulle man 

kunna säga, då detta inte synts på samma markanta sätt tidigare år. På dessa 

enheter krävs en djupare orsaksanalys för att söka svar på vad som har varit 

annorlunda i år mot tidigare år. Den kunskapen blir väldigt viktig för att 

motverka en negativ trend för pojkarna men kan också ge vägledning kring 

hur verksamheten kan ta det framgångsrika arbetet med flickorna och 

anpassa det även till pojkarna. 

Inom ett skolområde uppvisas över tid väldigt låga skolresultat och det är 

också inom det här området som skillnaden mellan flickors resultat och 
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pojkars resultat skiljer sig åt allra mest. Här är det således inget trendbrott 

just för i år utan det har sett likadant ut över tid. Forskning visar att en orsak 

till låga skolresultat skulle kunna vara den socioekonomiska faktorn. När 

verksamheten tilldelas budgetmedel ur ett socioekonomiskt perspektiv 

används flera parametrar utifrån nationellt framtagna mallar och när en sådan 

schablonberäkning görs framkommer att tre av våra fyra skolområden F-6 

hamnar ganska likartat när det gäller socioekonomisk faktor. På två av dessa 

enheter lyckas verksamheten generellt sett väldigt väl med sina skolresultat 

medan det tredje, som är detsamma som ovan, lyckas mycket sämre. 

Förklaringen till de låga skolresultaten inom skolområdet kan därför inte 

enbart förklaras med socioekonomi. 

Det är viktigt att lyfta fram att variablerna till de socioekonomiska utfallet kan 

se lite olika ut på de olika enheterna. Bland annat utgår man från hur stor 

andel elever med utländsk bakgrund enheten har men också hur stor andel av 

eleverna som har föräldrar med låg utbildningsbakgrund. De socioekonomiska 

faktorerna vägs ihop och samverkar. Här finns skillnader mellan 

verksamhetens enheter. Inom det området där skolresultaten är väldigt låga 

finns generellt sett fler föräldrar med en låg skolanknytning och låg 

utbildningsbakgrund. Här finns däremot inte i en hög andel elever med 

utländsk bakgrund. Det finns forskning som visar vilken typ av 

socioekonomiska faktorer som har avgörande roll för elevernas skolresultat 

och föräldrars utbildningsbakgrund är en faktor som påverkar elevernas 

resultat. 

Detta kan dock inte heller vara ensam förklaring till varför skolenheten har 

låga resultat eftersom flickorna, som har samma socioekonomiska bakgrund, 

lyckas bättre än pojkar och mer i nivå med övriga skolenheter. Rimligt att 

anta är att det är en kombination av kön och socioekonomiska faktorer, samt 

motivation och skolanknytning som samverkar och gör att pojkarnas resultat 

inom skolområdet är så mycket lägre. 

Även inom gruppen elever med utländsk bakgrund finns en variation kopplat 

till utbildningsbakgrund. Elever med både annat modersmål än svenska och 

föräldrar med låg skolbakgrund borde rimligen lyckas sämre. Riktigt så ser 

det inte ut i vår verksamhet. Majoriteten av dessa elever går på en av de 

skolenheter som lyckas väl med sina skolresultat. Slutsatsen man kan dra är 

att denna skolenhet har blivit väldigt skicklig på att möta den här elevgruppen 

och arbetar på ett kvalitativt sätt med undervisningen. En viktig aspekt är 

förstås när inom grundskolan eleven startar. Ju senare desto svårare att 

hinna lära sig språket och klara målen. Det är heller inte ovanligt att dessa 

elever har vårdnadshavare, som trots egen låg skolbakgrund, har höga 

förväntningar på sina barn att de ska lyckas. Skolmotivationen är hög. Det 

visar på vikten av vårdnadshavares inställning för elevernas skolresultat. 

En jämförelse kring andelen lärare med lärarlegitimation kopplat till de olika 

skolenheterna visar en viss koppling till skolresultaten. Den skolenheten som 

har lägst skolresultat upp till årskurs sex är också den enheten som har lägst 
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andel behöriga lärare. Det betyder inte att samtliga lärare utan legitimation är 

helt outbildade. Det finns flera exempel inom den här skolenheten där man 

har lärare som är i princip färdigutbildade men som kan sakna ett fåtal poäng 

för att kunna få ut sin legitimation. Det är viktigt är att titta på hur man 

lägger upp arbetet, hur kvaliteten på arbetet ser ut, då det är det som är 

avgörande för elevernas studieresultat. Det viktigt att bevaka frågan om 

lärarbehörighet och lärarlegitimation. Om trenden fortsätter att se likadan ut 

kan verksamheten och förvaltningen behöva diskutera vissa förflyttningar.  

Det blir allt svårare att rekrytera behöriga lärare så det är av stor vikt att de 

legitimerade lärarna stannar. Legitimerade lärare söker sig i högre 

utsträckning till skolor med andra legitimerade lärare. Det är utvecklande och 

attraktivt. Det finns risk att avhopp och vakanta tjänster avskräcker och 

skyndar på en negativ spiral för en enskild enhet och för kommunen i stort. 

Inom det skolområdet där vi har lägst skolresultat är verksamheten i F-6 

uppdelad i två enheter. Det är en f -3 skola och en 4-6 skola. Analyserna visar 

tydligt att det skapar svårigheter med den röda tråden. Det blir brister när det 

kommer till att arbeta tillsammans mot samma mål och att få hela skoldagen 

att hänga ihop för eleverna som också har fritids. Fritidshemmen har inte 

samma möjlighet inom det här området som på andra områden att arbeta och 

förstärka skolans undervisning eftersom man inte har den röda tråden. De 

dagliga pedagogiska samtalen mellan pedagoger inom skolan och pedagoger 

på fritidshemmen blir färre och de naturliga pedagogiska samtalen mellan 

lärare som undervisar de yngre åldrarna och lärare som undervisar de äldre 

åldrarna uteblir. Lärarna uttrycker i sina analyser att detta är något som 

påverkar resultaten negativt. 

Det är också två små skolenheter vilket gör att resurstilldelningen är 

problematisk. Det finns lärare som är tvungna att åka mellan enheterna för 

att budgetmedlen ska räcka och användas optimalt. På andra områden, där 

verksamheten är sammanhållen är sådana lösningar helt optimala, att en 

pedagog kan arbeta del av sin tid med de yngre åldrarna och del av sin tid 

bland de äldre åldrarna, men här blir det en problematik på grund av avstånd 

mellan enheterna. Det är svårt att behålla lärare då det blir en svår 

arbetsmiljö och ett stressmoment. De lärare som slutar uttrycker just detta 

som en avgörande faktor till att de slutar. Rent effektivt är det också ett dåligt 

exempel på resursanvändning av den utbildade personal verksamheten har. 

Tiden för undervisning blir inte sällan negativt påverkad på grund av tid för 

förflyttning, omställning till ny verksamhet utan vetskap om vad som skett 

tidigare under dagen etcetera. 

En ytterligare skillnad mellan den enhet som presterar lägre resultat än övriga 

i årskurs sex är organisation och arbetssätt. På skolenheten har ett 

ämneslärarsystem, i linje med läroplanens intentioner, byggts upp i stället för 

ett klasslärarsystem som finns på övriga skolenheter. Verksamhetens egna 

analyser visar att detta inte har bidragit till ökad undervisningskvalitet för 

eleverna som är unga och påverkas negativt av att byta lärare för ofta. Det 
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kan uppstå brister i helheten kring elevernas skoldag. Konflikter och 

händelser kan vara svårare att upptäcka och följa upp. Inför nästkommande 

läsår kommer detta förändras. 

Resultaten för årskurs sex är tämligen stabila över tid. Gymnasiebehörigheten 

i årskurs sex ligger i år på 76 % vilket är i linje med de föregående två 

läsåren. Den stora skillnaden är att andelen gymnasiebehöriga flickor har ökat 

markant i år från föregående år. Hela 94 % av flickorna i årskurs sex uppnår 

gymnasiebehörighet i år. Gymnasiebehörigheten för pojkar har i stället sjunkit 

till 61%. Det gör att differensen mellan flickors och pojkars resultat är högre i 

år än föregående år. 

Generellt sett lyckas flickorna i årskurs sex väldigt väl i år. De höjer sig i 

engelska, matematik och svenska. De har högre meritvärden 

kommunövergripande än tidigare. Flickornas ökning är synbar på samtliga 

skolenheter. Endast Svarteborg uppvisar ungefär samma resultat för flickorna 

i år jämfört med föregående år. En ökning eller en stabilitet i meritvärdet 

torde betyda att användningen av de högre betygen har ökat eller är fortsatt 

hög eftersom meritvärdet är beroende av poängen som betygen ger. 

Verksamheten har alltså elever som får fler högre betyg i ämnena. 

Dessvärre har pojkarna generellt sett något lägre resultat i årskurs sex i år. 

Endast Bruksskolan sticker ut i positiv bemärkelse där pojkarna ökar sina 

resultat i år. Det gäller i engelska, matematik, svenska, meritvärde och 

gymnasiebehörighet. 

Ämnesjämförelser med förra läsåret för årskurs nio blir missvisande. I alla 

avseende är det tydligt att resultatet år 2021 sticker ut i jämförelser bakåt i 

tiden. Därför är det viktigt att jämföra resultat över tid för att kunna sätta 

årets resultat i perspektiv. När det gäller meritvärde i årskurs nio så är det 

lägre i år än föregående år men i linje med resultaten åren dessförinnan. Över 

tid ganska lågt men stabilt, med en topp föregående år. 

När det gäller gymnasiebehörigheten syns dessvärre en negativ trend över 

tid. Årets resultat är lägre än förra årets men också lägre jämfört med åren 

dessförinnan. Jämförelser av betyg i samtliga ämnen visar att årets resultat är 

lägre än förra årets resultat. Över tid ser vi en stor variation i resultaten, så 

det finns inget entydigt mönster. 

Jämförelser av betyg per ämne i årskurs nio visar att år 2021 ökade 

resultaten i nästintill alla ämnen. I år är det lägre resultat egentligen i de 

flesta ämnen förutom i teknik. Jämförelser över tid, där 2021 kan ses som ett 

undantag, visar ändå att det finns en positiv trend i ämnena biologi, slöjd och 

teknik. En negativ trend är synlig i ämnen som kemi och musik. Några ämnen 

sticker ut när det gäller fler satta höga betyg (C, B, A). Det gäller bild, 

hemkunskap, musik, religionskunskap och teknik. 
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4.2 Tolka och förklara 

Det är tydligt hur viktigt arbetet med att hålla i och hålla ut är för skolans 

resultat. Pandemin har påverkat skolledarens och utvecklingsorganisationens 

möjligheter att hålla fokus på alla de uppstartade insatserna negativt. Akuta 

situationer kopplade till pandemin har varit tvungna att prioriteras. På 

skolorna har de uppstartade processerna därför följts upp på olika sätt och 

med olika stor vikt. De uppstartade processer som inte har följts upp 

systematiskt och med tydlighet har fallit bort och stannat av. Det är i sig inget 

märkligt då forskning visar att ett verkligt förändringsarbete tar tid. I våra 

analyser blir detta väldigt tydligt. Ett omtag kommer därför att krävas inom 

olika områden på olika skolenheter. 

Andra faktorer som synligt har påverkat elevernas resultat negativt är många 

rektorsbyten och/eller lärarbyten samt om arbetsmiljön och trivseln hos 

pedagogerna upplevs som mindre god. På de enheter där man upplevt 

frånvaro av eller bristande stöd av rektor i det pedagogiska ledarskapet eller 

där arbetsmiljön av andra orsaker upplevs sämre bland personalen har 

utvecklingsinsatserna svårare att få fäste. 

Övergripande analyser visar att de områden som identifierades i den 

strategiska planen visar progression men fortsatt är viktiga områden att 

arbeta med. Det ger styrka och kraft i att verksamheten har gjort rätt 

prioriteringar och att fokus på utvecklingsarbetet ligger inom rätt områden. 

De identifierade områden där störst positiv progression syns är inom det 

systematiska kvalitetsarbetet, inom det språkstärkande arbetssättet samt 

inom digitalisering. 

Utifrån lärarnas analyser av den egna undervisningen, och av elevernas 

resultat utifrån NP och betyg syns en progression i lärares systematiska 

arbete för att stärka undervisningskvaliteten. Vi ser att när lärare anammat 

det systematiska kvalitetsarbetet genom att de hela tiden förändrar sin 

undervisning utifrån det de ser i sina resultat, då ökar progressionen hos 

eleverna. Utgångspunkten för arbetet har varit att man har kartlagt elever 

och utifrån det förändrat undervisningen. 

När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet har en gemensam mall för 

analys och resultatutvärdering, med tydligare fokus på progression, införts 

inom hela verksamheten. Arbetet följs upp av avdelningschef skola i 

ledningsgruppen. När en ny modell införs är det viktigt att ge stöd genom att 

visa riktning men också ställa krav på återrapportering och att det arbete som 

görs efterfrågas och synliggörs på alla nivåer. Det skapar mening och 

förståelse för hur helheten hänger ihop. Det är viktigt för all utveckling att 

verksamheten känner att det är deras arbete och deras analyser som ligger 

till grund för insatser och utveckling som sker. Motivationen är mycket större 

om det är ett "underifrån" perspektiv än att insatserna enbart kommer 

"uppifrån". Det har varit framgångsrikt i vår kommun att pedagogernas egna 

analyser i fullföljda studier kom fram till i princip samma saker som 
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identifierats i den strategiska planen. Kopplingen till planens insatser blev då 

tydliggjorda. Det finns en tydlig koppling mellan där arbetet med fullföljda 

studier har varit lyckosamt och engagerat hela personalen och förståelsen för 

och förankringen till den strategiska planen. Här har rektor spelat en 

avgörande roll. 

På samtliga skolor, även på skolor där resultaten fortsatt är lägre, syns 

skillnad i arbetssätt och arbetsformer i hur man kollegialt arbetar för 

pedagogisk utveckling. Det syns i pedagogers och arbetslags egna analyser 

och reflektioner hur man exempelvis använder testresultat mer kvalitativt och 

som stöd i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Inte på samtliga enheter men 

på flera. Det är ingen stor vinst i att göra tester på gruppnivå om man inte 

använder resultaten för att förändra undervisningen. Det blir ett stöd och en 

vägledning för pedagogerna i vad de måste fokusera på i sin undervisning för 

att möta just den elevgruppen. På enheterna arbetar pedagogerna tätt 

tillsammans med speciallärare och/eller annan personal ur elevhälsan kopplat 

till analys av resultat, undervisningens utformning och eventuella 

stödinsatser. 

Den förstärkning som genomförts från och med januari 2022 i och med 

införandet av språkpedagoger är svår att ännu riktigt utvärdera. Det är ett 

arbete som behöver tid för att de verkliga vinsterna ska kunna mätas och 

utvärderas. Syftet med språkpedagogernas arbete är att bidra till att den 

kunskap som verksamheten har utökat kring språkstärkande arbetssätt och 

arbetsformer, genom omfattande fortbildningsinsatser, också ska bli synlig i 

varje klassrum. De ska agera stöd och hjälpa pedagogerna på sina respektive 

skolenheter att använda och fördjupa kunskaperna och på så sätt öka 

undervisningskvaliteten. Trots att arbetet är i sin linda kan vi redan se hur 

språkpedagogernas arbete riktar fokus mot språket, flera läsfrämjande 

projekt har startats och arbetssätt och arbetsformer kopplat till språket lyfts 

under de möten skolledare, elevhälsa och pedagoger har kopplat till ledning 

och stimulans på gruppnivå. På någon skolenhet agerar språkpedagogen 

också som modellstöd i undervisningen. 

Kommunens förstelärare är nyckelpersoner i kommunens utvecklingsarbete 

och har varit bärare av processtödet fullföljda studier i kommunen. De har i 

uppdrag att tillsammans med skolledningen engagera och motivera till 

kollegialt lärande inom identifierade och viktiga områden. Att de träffas 

tillsammans med jämna mellanrum syftar också till att sprida goda exempel 

inom kommunen och att utvecklingen ska ha likvärdig fart på samtliga 

skolenheter. Det har dessvärre inte sett ut så. Under arbetet har det blivit 

tydligt att där förstelärarna har fått förutsättningar och själva drivit arbetet 

engagerat har utvecklingstakten ökat jämfört med enheter där samma 

förutsättningar inte har rått. Detta är en viktig lärdom framöver. Tydligare 

och sökbara uppdrag för förstelärarna, att de vet vad de söker och brinner för 

de utvecklingsbehov som identifierats, kan vara ett sätt att skapa mer 

likvärdigt arbete. 

62



 

 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 37 av 91 

Det finns dock mycket positivt att lyfta fram med fullföljda studier. 

Processtödet har hjälpt verksamheten genom att bidra till en 

kompetenshöjning för våra förstelärare och våra skolledare som har fått ta del 

av litteratur och delta i en mängd olika seminarium och föreläsningar inom 

områden som vi har identifierat som utvecklingsområden. Att arbetet med att 

engagera hela skolan i arbetet ser olika ut gör att verksamheten under 

kommande läsår har fortsatt utvecklingspotential. Arbetet måste fortsätta tills 

det når ut i hela verksamheten. 

Studiedagen i mars har de senaste två läsåren använt till att ha workshops, 

där pedagoger i verksamheten delger varandra goda exempel. Hittills har 

workshopen varit digitala och första året var det lite svårt att få pedagoger att 

våga kliva fram och visa upp sitt arbete men under detta läsår var det lättare. 

Det tyder på en mer öppen inställning där vi ser varandra som naturliga 

bärare av kunskap och erfarenheter som det är fint och positivt att dela med 

sig av. Att allt fler nu har deltagit gör att fler inkommer med förslag på 

workshops som de vill hålla nästa gång. Responsen av detta interna lärande 

har således varit positiv och en önskan inför nästa läsår är att workshopen 

ska vara på plats, med tid att också diskutera och föra pedagogiska 

diskussioner runt olika teman. Lärandet får inte hamna i att verksamheten 

bara ska identifiera det som inte fungerar så bra. Det finns minst lika mycket 

lärande i att identifiera det verksamheten faktiskt gör bra och inspireras av 

varandra. 

Att "vattna där det gror" är ett förhållningssätt som behöver förstärkas 

ytterligare i verksamheten. Det blir en stor tyngd på lärares axlar om fokus 

bara ligger på att ständigt prata om det som behöver förbättras, kopplat till 

krav på ökade resultat. Verksamheten strävar och strävar men lyckas ändå 

aldrig fullt ut att nå dit man vill. Verksamhetsutveckling sker och det skulle 

vara mycket mer positivt och energigivande att fokusera på att belysa och 

upptäcka progression och positiva tendenser. Det skapar lust och nyfikenhet, 

en vilja att utvecklas och lära nytt framåt. På de skolorna där man har funnit 

en balans mellan förbättringsinsatser och att förädla det som fungerar bra 

finns ett annat engagemang och driv i hela verksamheten. Där förstelärarnas 

entusiasm har fått smälta ihop med skolledarnas strukturerade 

utvecklingsarbete, där alla känner att man bidrar, där ser vi också störst 

effekt. 

Elevers relativt låga studiemotivation och den antipluggkultur som delvis kan 

skönjas i ett brukssamhälle har stark påverkan på elevers resultat. 

Kopplingen och skillnader mellan skolor och skolområde och dessa faktorer är 

tydligt. Arbetet med bred studie- och yrkesvägledning är ett område som hela 

verksamheten har arbetat med och fortsatt behöver arbeta med. Under 

läsåret sticker detta arbete ut inom Svarteborgs rektorsområde, där har 

enheterna arbetat tillsammans med Högskolan väst och implementerat och 

utvecklat ett gemensamt arbete med studie och yrkesvägledning. 

Elevintervjuer visar en tydlig skillnad i motivation men också en ökad 

förståelse kring varför man går i skolan. Det är viktigt att skolans arbete 

63



 

 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 38 av 91 

bidrar till att öppna dörrar för elevernas val och framtida yrken. Forskning 

visar att elever själva och elevers omgivning har en tendens att oftare stänga 

dörrar för framtida drömmar och valmöjligheter än att öppna nya. Skolan har 

här ett viktigt kompensatoriskt arbete inom hela verksamheten, men inom 

vissa områden lite extra. Låga skolresultat till följd av socioekonomiska 

faktorer kopplat till låg skolanknytning är orsaker som verksamheten ser 

påverkar våra resultat negativt. 

Verksamheten ser fortsatt en korrelation mellan elever med hög frånvaro och 

lägre skolresultat. Det finns elever som når godkända betyg trots en stor och 

ganska problematisk skolfrånvaro, men djupare analyser visar att dessa 

elever har en högre kapacitet än vad deras resultat visar. Eleverna lyckas inte 

nå lika långt som de skulle ha gjort om de hade varit i skolan. Hög frånvaro 

har således en negativ inverkan på alla elevers inlärning eftersom skolan och 

lektionerna är värdefulla för att eleverna ska lyckas nå så långt som möjligt. 

Under de senaste två åren har verksamheten arbetat aktivt med att minska 

andelen elever med hög skolfrånvaro. Varje månad träffas skolkuratorerna 

och avdelningschef och följer upp frånvaron hos samtliga elever 

verksamheten. Arbetet analyseras övergripande. Varje månad ska elevernas 

frånvaro även analyseras på varje enhets elevhälsomöten. Tidiga insatser, att 

följa upp så att Närvaroplanens steg följs och att tidigare göra kartläggningar 

har visat god effekt. Om verksamheten lyckas förhindra att en hög 

skolfrånvaro uppstår är det framgångsrikt. De elever verksamheten har allra 

svårast att få tillbaka i fungerande skolgång är elever som redan har hamnat i 

en hög frånvaro. 

Skolkuratorerna har arbetat med att ta fram en gemensam mall för att utreda 

skolfrånvaro tidigt men också satt ihop ett frågebatteri där de under 

kommande läsår ska intervjua lärare som över tid har låg frånvaro i sina 

klasser. Verksamheten vill belysa vad dessa pedagoger gör som är 

framgångsrikt. Det finns inga rimliga förklaringar kopplat till att dessa 

elevgrupper skulle vara friskare än andra utan svaret finns i andra 

parametrar. Det är viktigt att fokusera på det positiva och försöka analysera 

och koppla resultatet till forskning, samt sprida framgångsfaktorer inom 

verksamheten. När verksamheten bedriver kollegialt lärandet kopplat till 

forskning, får arbetet bäst fäste i verksamheten. 

Under våren genomfördes en kartläggning av det digitala användandet inom 

verksamheten. Den visade att digitaliseringspedagogernas arbete varit 

lyckosamt och att den digitala årskursplanen har fått fäste i verksamheten. 

Att en till en dator finns i verksamheten men också att användningen av 

dessa har ökat, syns tydligt. Användandet är också kvalitativt. Det vill säga 

man använder de digitala verktygen när de förstärker undervisningen på ett 

positivt sätt. Den ökade digitaliseringen har också bidragit till att 

undervisningen har blivit mer varierad. Det är en viktig faktor som analyserna 

visar påverkat progressionen positivt. Det problematiska blir att det från och 

med hösten 2022 inte längre kommer att finnas en till en dator för eleverna i 

årskurs ett och två. Tidiga insatser och tidigt stöd i skolutvecklingen har 
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bäring i studier och forskning. Detta riskerar att gå förlorat eller åtminstone ta 

ett steg tillbaka i och med att eleverna inte naturligt i vardagen har de digitala 

verktygen som stöd. 

För pedagogerna i verksamheten är det svårt att alltid ha tid, kraft, energi 

och ork att planera, att våga testa nytt, att efter lektionerna sätta sig ner och 

reflektera och fundera tillsammans; det kollegiala lärandet. Att bygga in en 

struktur i organisationen där man ges tid att reflektera mer strukturerat och 

tillsammans med andra försöka förstå och utveckla sin undervisning och sina 

resultat är en grundbult i den strategiska planen. Samtliga verksamheter har 

idag ett helt annat kollegialt arbetssätt än man hade tidigare. De enheter som 

har kommit längre och där man över tid har fått det kollegiala arbetet 

tillsammans med skolans utvecklingsarbete i det systematiska kvalitetsarbetet 

att bli som en helhet som löper som en naturlig tråd i arbetet, där syns också 

tydlig progression i elevernas måluppfyllelse. De enheter som inte har lyckats 

komma lika långt inom det här området behöver arbeta mer fokuserat mot 

detta nästkommande läsår. 

En viktig påverkansfaktor är det sociala klimatet som råder på skolan. Främst 

det sociala klimatet som råder mellan eleverna. På tre av våra skolenheter 

har vi haft en större andel kränkningar, incidenter och oroligheter. 

Skolenheterna arbetar väldigt bra med att både förebygga och främja men 

också med det åtgärdande arbetet. Rutiner och strukturer är goda och det 

finns personal med hög kompetens. Det går dock inte att bortse från att det 

sociala klimatet också påverkar elevernas resultat negativt. Det finns flera 

förklaringar till detta. Om elever upplever mindre trygghet och studiero 

påverkas inte sällan deras studieresultat negativt. Fokus på andra saker än 

undervisning upptar elevernas kraft. När personal och pedagoger tvingas 

lägga ner mycket tid och energi på det sociala arbetet blir det mindre tid över 

för dem att utveckla en kvalitativ undervisning. På samtliga av dessa enheter 

har fokus legat på att skapa en tryggare och bättre studiemiljö, men god 

effekt. 

I de verksamheter där arbetssättet är varierat lyckas fler elever nå godkända 

betyg. Det språkstärkande arbetssättet visar också god progression. När 

samtliga elever har datorer har detta arbete underlättats. Andra 

framgångsfaktorer som är synliga i årets arbete är det kooperativa lärandet 

samt motivation. Detta är särskilt tydligt på en enhet, där lärarna på ett 

utvecklat sätt arbetet så. Både flickor och pojkar ökar här sina resultat inom 

samtliga områden. 

Verksamheten behöver fortsatt arbeta med att skapa en bättre undervisning 

för det fåtal elever som verksamheten pedagogiskt inte lyckas möta med rätt 

anpassad undervisning. En analys är att fokus i skolan idag ligger allt för 

mycket på de elever som inte når målen. Stora insatser görs för att få alla 

elever att nå godkända betyg. Detta sker på bekostnad av att vi har en lägre 

progression hos elever med redan godkända betyg. Att utveckla deras 

kunskaper ytterligare ses som ett viktigt fokus framåt. Under nästkommande 
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år behöver än mer fokus ligga på att öka antalet fullständiga betyg och öka 

meritvärdet snarare än att fler elever ska nå gymnasiebehörighet. Det fokus 

som verksamheten prioriterar skickar värdesignaler kring var fokus bör ligga 

och ett skifte bör förändra prioriteringar och arbetssätt. All forskning visar på 

vikten av att ha höga förväntningar på eleverna. En undervisning som 

generellt sett anpassas för att elever ska nå godkänt resultat skapar i sig låga 

förväntningar och minskar förmodligen elevernas möjligheter att få högre 

betyg. Verksamheten behöver således ha fokus på att också öka antal D, C, B 

och A. 

Analyser visar att det inte finns en orsak till att verksamheten fortsatt har 

låga resultat utan en mängd olika som samverkar. Några skolenheter 

uppvisar fortsatt för låg progression. En viktig parameter är det pedagogiska 

ledarskapet och att det finns nyckelpersoner inom verksamheten som 

tillsammans med skolledarna driver utvecklingen framåt på skolorna. Arbetet 

att hålla i och hålla ut blir viktigt på några enheter medan andra behöver 

förstärka det här arbetet för att alla ska nå samma kvalitet. 

4.3 Problematisera och granska kritiskt 

Stort fokus läggs på trygghet och studiero i verksamheten. Ibland kanske för 

stort, på bekostnad av undervisningen. I rektorsgruppen och i 

utvecklingsgrupperna förs diskussioner kring detta. Kanske behövs en 

synvända och kursändring? Ett sätt att skapa trygghet och studiero kan vara 

att skapa en högre kvalitet i undervisning. Verksamheten kanske inte endast 

ska tänka att det ska vara trygghet och studiero först och sedan kan eleverna 

lära sig, utan kanske måste undervisningens kvalitet ses som ett medel att 

uppnå trygghet och studiero. På de enheter där elevernas resultat och/eller 

progression är lägre bedrivs ett mycket fokuserat arbete på trygghet och 

studiero. Det är intressant att fundera på vad som är hönan och vad som är 

ägget. Har detta massiva fokus varit nödvändigt för att i framtiden skapa 

förutsättningar för lärande eller har fokuset bidragit till lägre resultat då för 

lite kraft och energi har lagts på undervisningen och dess utveckling? 

Eleverna känner sig tryggare men lär sig för lite. Kopplat till skolans 

huvuduppdrag är det problematiskt. 

En variation och ett arbetssätt som tillåter fler elever att lyckas och känna 

motivation inom klassens ram borgar också för att skapa mindre konflikter 

och mer studiero. Om eleverna känner motivation, glädje och att skolarbetet 

är meningsfullt och lagom utmanande då ger det andra sig av sig självt. 

Dessa dialoger och analyser har lett fram till att verksamheten 

nästkommande år, på samtliga enheter, utvecklar elevhälsans arbete 

ytterligare och lägger mer fokus på ledning och stimulans på gruppnivå i 

stället för att lägga fokus på ett fåtal elever som stör ordningen och skapar 

problem. På vissa enheter kommer det vara svårt att få personal och 

pedagoger med sig på det här arbetet, då det är annorlunda och då det i en 

övergångsperiod utmanar det man är van vid. Genomförandet ställer stora 

krav på rektor och det pedagogiska ledarskapet.  
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Skolledare och utvecklingsgrupper behöver samverka för att i pedagogiska 

diskussioner medvetet arbeta för att hålla fokus på framgångsfaktorer, 

analysera det som fungerar bra, söka sprida goda exempel. Fokus på att få 

fler elever att nå högre resultat och inte lägga allt stöd och fokus på de som 

inte når målen. Kanske kan ett fokusskifte göra att även dessa elever 

utvecklas, då miljön blir mer positiv och stimulerande? All forskning visar att 

elever lyckas bättre om läraren har höga förväntningar. Det finns en risk att 

om undervisningen är anpassad för de som har svårt att nå målen bidrar det 

till att förväntningarna på de övriga eleverna sänks. De utmanas inte 

tillräckligt utan gör det de ska, men inte mer. 

Det finns exempel på när enheter hamnar i en negativ spiral och lägger 

mycket tid och kraft på det som inte går att påverka. Allt detta tillsammans 

med målet att öka skolresultaten ger en tyngd, en trötthet i personalgruppen. 

Det påverkar arbetsmiljö och i slutändan också elevernas resultat negativt. 

Det enheterna behöver fokusera på generellt är att följa progressionen under 

den tid eleverna är i dess verksamhet. Undervisningens kvalitet och variation 

är avgörande för elevernas lärande. Att göra en ordentlig kartläggning och 

analys när eleverna tas emot och utifrån denna kartläggning lägga upp 

arbetet på ett så optimalt sätt som möjligt för just den elevgruppen är det 

enda sättet att kunna möta behov och skapa hög progression. Detta sker 

givetvis redan idag, men det är ett tydligt utvecklingsområde. Det finns tyvärr 

fortfarande exempel på när eleverna inte passar in i den undervisning som 

sker och problemet läggs på elevgruppen i stället för att problematisera kring 

pedagogens undervisningsupplägg.  

Det ställer dock höga krav på flexibilitet i verksamheten, att samtliga 

pedagoger har en stor verktygslåda och känner sig kunniga och bekväma med 

att förändra sitt arbetssätt och sina metoder. För detta krävs fortbildning men 

framför allt kollegialt lärande, tillit till varandras professionalitet, nyfikenhet 

och lust att testa nytt. Det blir skolledningens uppdrag att tillsammans med 

personalen på skolan skapa rätt förutsättningar för detta. Dels genom att 

fokusera på att skapa en god arbetsmiljö med positiv andra, lösningsfokus 

och med fokus på det som fungerar i stället för tvärtom. Dels genom att 

skapa förutsättningar organisatoriskt. Ge tid till pedagogerna att kunna 

samplanera, ha kollegiala möten och pedagogiska diskussioner. Det är en 

utmaning att skapa en bra balans inom den reglerade arbetstiden, men 

tillsammans bör nya vägar kunna testas.  

Upplevelsen av brist på tid är något som återkommande lyfts av 

verksamhetens pedagoger och därför något som måste tas på allvar. 

Diskussioner kring vad tiden används till idag, vilka behov och önskemål 

pedagogerna har, samt vad forskning visar är kvalitativt att använda tiden till 

krävs på samtliga enheter. Det är av stor vikt för verksamheten att vi gör rätt 

saker om vi ska öka våra skolresultat, men också om vi ska vara attraktiva 

arbetsgivare och skapa en arbetssituation som upplevs som god och 

utvecklande. 
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De utvecklingsinsatser som sedan tidigare har genomförts och över tid har 

pågått på en del av enheterna har inte gett de resultat man hade kunnat 

förvänta sig. Det är nu viktigt att djupare analysera orsakerna till detta. Beror 

det på att insatserna varit felaktiga? Beror det på andra faktorer? Dessa 

pågående insatser har också påverkat arbetet med insatserna inom strategisk 

plan negativt på dessa skolenheter. En ytterligare förstärkning inom ett 

skolområde har gjorts genom att en biträdande rektor har tillsatts till läsåret 

2022-2023. Skolledningen måste ha rätt förutsättningar och tid för att arbeta 

med det systematiska kvalitetsarbetet och det pedagogiska ledarskapet, 

annars kan man inte förvänta sig högre resultat. 

Inför läsår 2022-2023 tas en till en dator bort för eleverna i årskurs ett och 

två. De ersätts med klassuppsättningar att dela på. Detta riskerar att påverka 

resultaten negativt, då den naturliga användningen och förstärkningen i det 

vardagliga arbetet går om intet. Att planera och boka klassuppsättningar kan 

endast fylla funktionen att eleverna får testa nytt material, men kan inte 

ersätta stödet i vardagen. Test med androidplattor kommer att genomföras 

för att söka svar på om verksamheten kan byta en till en datorer mot att 

eleverna får var sin androidplatta på lågstadiet istället. Det är en billigare 

lösning än datorer och medlen skulle då räcka till att ge alla elever. Frågan är 

om den undervisning som bedrivs kan bli lika kvalitativ och att plattorna ger 

samma effekter som datorerna i undervisningen? Försök på en enhet 

genomförs under vintern. Om resultatet visar på positiva effekter och ett 

beslut tas om att byta ut datorer mot androidplattor står verksamheten inför 

en stor implementering. Det kommer att bli en pedagogisk utmaning att få 

samtliga lärare som undervisar i årskurs ett till tre att lära om och använda 

ett annat verktyg, när de precis lärt sig att använda datorerna kvalitativt.  

Under läsåret och i arbetet med fullföljda studier har verksamheten fått ta del 

av både forskning och föreläsningar. Arbetet med närvaro inom verksamheten 

är prioriterat och har visat på god progression. Verksamheten har minskat 

andelen elever med hög frånvaro markant. Det finns också färre elever med 

mycket stor frånvaro eller en "hemmarsittare" problematik än tidigare. 

Verksamheten har dock identifierat att det är svårt att få tillbaka elever som 

hamnar i hög frånvaro. Christian Persmans föreläsning fick skolledare och 

förstelärare att reflektera över om det inte är så att skolan i sin iver att följa 

skollagen och se till att alla elever fullgör sin skolplikt också i vissa fall bidrar 

till att stigmatisera och cementera frånvaron hos dessa elever. Skolan blir 

endast något negativt som lägger ytterligare press på barn och familjer i stora 

svårigheter, att de ska komma. Här behöver kanske rektorer och skolan, i 

enskilda och enstaka fall, bli modigare och våga lita till sin magkänsla och till 

vad annan profession bedömer är det bästa för barnet/ familjen just nu. Att 

fortsätta upprätthålla en tät kontakt givetvis, för att underlätta en 

tillbakagång, men sänka kraven och ha som mål att stå för något positivt 

snarare än kravfyllt, något att längta tillbaka till snarare än undvika. 

En forskare som har deltagit i fullföljda studier och vars resultat 

verksamheten också har tagit del av är Fredrik Zimmermann. Han, 

68



 

 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 43 av 91 

tillsammans med andra forskarkollegor, har riktat in sig på att söka svar till 

varför pojkar generellt sett lyckas sämre än flickor. En förklaring har legat på 

att det finns en negativ social kultur kring pojkars prestationer i skolan och 

att det är denna sociala kultur som gör att pojkar anstränger sig mindre. 

Under hösten 2022 presenterar Zimmerman ny forskning som delvis visar 

andra resultat. Anledningen till att pojkar inte anstränger sig är rädslan för att 

misslyckas. Att pojkarnas beteende bottnar i känslan att det är bättre att det 

framstår som att misslyckanden beror på bristande engagemang än att skolan 

faktiskt är för svår. Det visar återigen på vikten av undervisningens kvalitet 

och variation, samt att pedagogerna arbetar med ledning och stimulans inom 

klassen ram, för samtliga elever. Verksamheten behöver fördjupa sina 

kunskaper mer kring denna forskning. Innehållet kan ge stöd åt det faktum 

att årskurs sex på en av enheterna lyckas så väl i år. På enheten har eleverna 

i årskurs sex arbetat kooperativt i hög utsträckning och undervisningen har 

därför varit möjlig för alla att ta del av och känna motivation kring. Djupare 

analyser krävs. 

En annan del i forskningen visar att pojkars hjärnor inte är redo för läs-och 

skrivutveckling före sex till sju års ålder och att det därför är under lågstadiet 

massiva insatser kring språket behövs. Forskningen stödjer så till vida att 

satsningen på språkpedagoger på lågstadiet är rätt och kan gynna pojkarna 

över tid. Arbetet kring detta behöver fördjupas framåt. 

En ytterligare fråga att fördjupa sig kring framåt är klasstorlekens betydelse 

för elevernas resultat. Vad är optimalt i kvalitets- och effektiviseringssyfte, 

men också i fråga om arbetsmiljö? I en mindre klass bör läraren ha mer tid till 

varje elev. Det blir också färre elever som ska ha anpassat material, vilket bör 

ge läraren mer tid till att utveckla undervisning, än att ta fram anpassat 

material. Tiden som läggs på dokumentation och samtal med 

vårdnadshavare, omdömesskrivning och betygssättning underlättar också 

arbetsbördan för en lärare med en mindre klass. Förutsättningarna för att fler 

elever ska lyckas bör vara större om gruppen inte är så stor. Inom vår 

verksamhet är denna koppling inte tydlig. I och för sig är det svårt att avgöra 

hur resultaten hade sett ut för just dessa elever om de hade gått i en större 

klass. Kanske hade de då lyckats sämre? Dock är det intressant att studera 

vidare. På de mindre skolenheterna finns oftare mindre grupperingar som inte 

lyckas så väl. Borde inte de lyckas bäst? På små skolenheter är flexibiliteten 

mindre och resurserna svåra att få att räcka till. På de större enheterna kan 

gruppernas utseende förändras mer flexibelt efter behov, tillexempel genom 

att två lärare samverkan kring en större elevgrupp. Det finns också medel 

kvar till kringresurser, vilket inte finns på de mindre enheterna som tvingas 

till mindre klasser utan flexibilitet och extra stöd. 

Förstelärarna har i sina analyser av arbetet kring fullföljda studier och hur 

verksamheten ska fördjupa arbetet framåt lyft fram arbetet med att bygga en 

positiv skolkultur. Tankarna kring utvecklade föräldramöten och att väva in 

vårdnadshavare i det breda studie- och yrkesvägledningsarbete på skolorna 

har diskuterats. Under oktoberdagarna fick skolledare ta del av professor 
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Elisabeth Nilfors forskning och arbete. Hon problematiserade skolkultur och 

menar att det ofta kan ge bättre effekt att vända sig till närsamhället än till 

vårdnadshavande när det gäller att förändra skolkulturen i en bygd. 

Skolkultur bärs av alla samhällsmedborgare. Under nästkommande läsår 

behöver förstelärargruppen ta del av forskningen och hitta former för ökad 

samverkan med närsamhället på olika sätt som kan påverka elevernas 

studieresultat positivt. 

5.0 Utvecklingsplan 

Verksamheten behöver arbeta vidare med arbetet som startats under 

fullföljda studier. Med hjälp av förstelärarna kommer fokusområden i samtliga 

verksamheter att vara ökad motivation, bred, studie-yrkesvägledning, samt 

förändrad skolkultur genom samverkan med vårdnadshavare samt 

närsamhället. 

Implementering ny läroplan och nya kursplaner behöver fortsätta. Speciellt 

fokus kopplat bedömning och undervisningskvalitet. 

Omtag i verksamheten när det gäller de insatser som startats inom strategisk 

plan och en tätare uppföljning så att de genomförs på samtliga skolenheter 

behövs. 

Språkpedagogernas arbete behöver utvecklas och fördjupas. De 

språkstärkande arbetssätten och arbetsformerna i den vardagliga 

undervisningen behöver utvecklas ytterligare inom verksamheten. 

Digitalisering i syfte att öka undervisningskvaliteten måste fortsätta. Digitala 

nationella prov kommer att genomföras inom en snar framtid. Utmaningen 

blir att hitta former för årskurs ett och två, som nu inte längre har en till en 

dator. 

Analys och progressionsuppföljningar behöver ytterligare fördjupas och 

kvaliteten förstärkas. 

Arbetet med att skapa god arbetsmiljö och goda lärmiljöer ska fortsätta. Det 

är viktigt att både pedagoger upplever en god arbetsmiljö och att elever gör 

det. Ett sätt att indirekt skapa en bättre arbetsmiljö kan vara att fokusera på 

lyckanden. En personalgrupp som känner att dess arbete ger resultat och en 

elevgrupp som känner stimulans och vill vara i klassrummet för att 

undervisningen känns motiverande och gör att de lyckas är avgörande. 

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är en av de största 

utmaningarna framåt. Verksamheten behöver tillsammans hitta former för att 

attrahera behöriga lärare till kommunen. 

Det flexibla stödet behöver utvecklas i enlighet med vad forskning visar är 

framgångsrikt och effektiviseras ytterligare. 
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Elevhälsoarbetet behöver fortsatt utvecklas med fokus på att föra 

kontinuerliga pedagogiska diskussioner med fokus på ledning och stimulans. 

Förflytta fokus från individ till grupp. 

Utveckla ett tydligare arbete som betonar vikten av att lägga upp 

undervisningen för alla elever som når målen i stället för de få elever som inte 

når målen. Mer fokus på att elever som når målen ska utvecklas ytterligare. 

Grundsärskolans kvalitetsrapport 

2021/2022 

  Organisation: Grundsärskola - Avdelning skola     

  

2.0 Utveckling och lärande 

2.1 Resultat 

Prioriterade mål och områden grupperat på övergripande 

mål 

Verksamhetsmål Bedömning Trend 

1. Normer och värden 

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska 

alla känna trygghet och glädje 
  

2. Kunskaper/Utveckling och lärande 

1.1 Verksamhetsmål: Alla ska nå 

gymnasiebehörighet och fullfölja sina 

gymnasiestudier inom tre år 

  

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och 

elever ska prioriteras 
  

3. Barnens/Elevernas ansvar och inflytande 

Öka elevers delaktighet och inflytande   

4. Förskola/Skola och hem 
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Få förståelse från föräldrar kring vikten av 

skolan och dess uppdrag 

6. Skolan och omvärlden

4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska 

vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil 

7. Bedömning och betyg

Implementera ny läroplan och nya kursplaner 

9. Strategiska planen

Ett mer främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete 

Högre undervisningskvalitet 

Språkstärkande arbetssätt 

IKT som verksamhetsutveckling 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Värdegrund och elevhälsoarbete 

Mått per prioriterat mål och område 

Mått Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Mål 2022 Bedömning Trend 

1.1 Verksamhetsmål: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja 

sina gymnasiestudier inom tre år 

Särskola: All 

personal ska 

kunna tecken och 

arbeta med 

tecken som stöd 

75.00% 100.00% 

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet 

och glädje 

Särskola: Andelen 

elever som 

känner trygghet i 

90.00% 90.00% 
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skolan ska vara 

hög 

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska 

prioriteras 

Särskola: Andelen 

elever med mer 

än 20 % 

skolfrånvaro ska 

minska 

 3.00% 5.00%   

 

 

4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla 

utvecklar en hållbar livsstil 

Särskola: 

Särskolan ska 

medverka i 

alkohol och 

drogförebyggande 

aktiviteter, antal 

per termin 

 0 1   

2.2 Organisation 

Grundsärskolan ingår i det obligatoriska skolväsendet och tar emot elever från 

år 1 till år 9. Inom grundsärskolan finns elever som läser enligt 

grundsärskolan läroplan men finns integrerade i grundskolans ordinarie 

verksamhet i årskurserna 1-6. Under årskurs 7-9 har de möjlighet till stöd i 

en grupp med kompetent personal, samtidigt som de deltar i sin ordinarie 

klassundervisning i den utsträckning som är möjlig. 

Det finns också en träningsskola i kommunen, som ligger inom 

Munkedalsskolans rektorsområde. Detta läsår har det funnits en klass i år 1-9 

och en elev som läser gymnasiet och en elev som undervisas separat i en 

annan lokal. Sammanlagt har verksamheten ansvarat för 10 elever. 

Snäckan är fritidshemmet för de elever som går i träningsskolan och som på 

grund av sin funktionsnedsättning har svårigheter att gå i de reguljära 

fritidshemsgrupperna på skolan. På Snäckans fritidshem gick under läsåret 

fyra elever och två elever gick i tonårsgruppen LSS. 

Verksamheten på träningsskolan är organiserad i ett arbetslag där både 

fritidspersonal, resurser och lärare samverkar. 
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Personalen i särskoleklassen på Kungsmarksskolan är erfaren och har god 

kompetens att undervisa särskoleelever. En god samverkan med övrig 

skolpersonal är av största vikt då eleverna integreras i sina ordinarie klasser i 

stor utsträckning. Det ställer krav på en flexibel organisation. 

De elever som är yngre, åk 1-6, undervisas enligt särskolans läroplan men av 

ordinarie lärare på hemskolan i hög utsträckning. 

2.3 Arbetssätt, arbetsformer och lärmiljö 

Undervisningen i träningsskolan, grundsärskolans ämnesområden, läggs upp 

efter elevernas förmågor och förutsättningar, vilket innebär att läromedel, 

arbetsplatser och lokaler anpassas i möjligaste mån. Även längden på 

arbetspassen och omfattningen inom varje arbetsområde varierar utifrån 

förmåga och förutsättningar. Pedagogerna arbetar med AKK, alternativ och 

kompletterande kommunikation, parallellt med tal. 

Anpassningar görs i alla ämnen under dagen efter elevernas dagsform, 

materialet, samt utefter elevernas intressen. Även arbetsplatserna anpassas 

efter elevernas specifika behov. 

Eleverna har individuella dagsscheman som visar vad som ska ske under 

dagen och de elever som behöver information om vad som ska ske på annat 

sätt erbjuds detta, exempelvis med hjälp av föremål, enstaka bilder och 

rutiner. 

Inom träningsskolan arbetar pedagogerna ämnesövergripande och tematiskt 

inom vissa arbetsområden, till exempel estetiskt ämnesområde, 

vardagsfärdigheter, motorik och verklighetsuppfattning. Att arbeta 

ämnesövergripande och tematiskt samt koppla ihop praktiska arbete med lite 

mer teoretiskt innehåll ger en tydligare bild för elever. Det underlättar deras 

möjligheter att förstå och ta till sig kunskaper och erfarenheter. Under läsåret 

har inga studiebesök genomförts, i stället har eleverna fått bege sig i väg med 

hjälp av filmer, de har rest och besökt olika ställen digitalt och även varit ute i 

naturen både digitalt och i verkligheten. 

Delaktighet och elevinflytande prioriteras dagligen efter elevernas förmåga 

och mognad. De vuxna runt eleverna lyssnar, tolkar deras kroppsspråk och 

signaler. Eventuella önskemål är oftast möjliga att tillgodose under skol- eller 

fritidhemsdagen. Eleverna har även möjligheter att göra olika val under 

dagen, ofta med hjälp av bildstöd. När eleverna har arbetat med något under 

skoldagen som vält deras intresse följer det arbetet med och anpassas till 

planeringen på fritidshemmet. Det blir ett lärande blir under heldagen för 

eleverna. 

På Kungsmarkskolan lägger pedagogerna i särskoleklass upp undervisningen 

individuellt för varje elev men också på gruppnivå i gruppen. Pedagogerna 

samverkar med elevernas ordinarie klassföreståndare och planerar 
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undervisningen utifrån varje elevs behov men också för att tillgodose elevens 

rätt till undervisning enligt grundsärskolan timplan. Ibland följer personal från 

särskolan med som stöd för eleven när eleven undervisas i sin ordinarie klass.  

De yngre integrerade särskoleeleverna har individuellt schema och undervisas 

både inom ordinarie klass och i andra sammanhang. Verksamheten behöver 

hitta lösningar för varje elev att kunna läsa enligt särskolans timplan. Det 

finns en specialpedagog centralt anställd, som stöttar pedagoger i arbetet 

med dessa elever.  

2.4 Normer och värden 

Trygghet är centralt för att elever ska trivas i skolan. Att veta vad som ska 

hända, hur, var, när, med vem och vad som ska hända sedan, är avgörande 

för elevernas möjligheter att känna trygghet. Genom visuellt stöd med bilder, 

föremål och markeringar görs detta tydligt. 

Tre tillfällen per termin har träningsskolan utvidgat elevhälsomöte med 

samtliga elevhälsans funktioner, utöver elevhälsomöten med lokal 

personal.  På arbetslagsmöten är elevhälsa en punkt. Där diskuteras nuläget 

för att se mönster och tillbud som behöver lyftas upp och arbetas vidare med.  

Träningsskolan deltar aktivt med i projektet fullföljda studier, där 

grundsärskolans mål är att fokusera på en fullständig skolgång för eleverna. 

För att öka elevernas välmående i skolan har samtlig personal deltagit i en 

AKK-fortbildning tillsammans med skollogopeden och central specialpedagog. 

Arbetet med elevinflytande och demokrati arbetas med utifrån elevernas 

förmågor och förutsättningar. Under läsåret har träningsskolan arbetat med 

att lyfta barns rätt att uttrycka/kommunicera sina åsikter. Materialet är 

anpassat efter eleverna och pedagogerna reflekterade tillsammans med en del 

av elevgruppen om vad barn kan behöva för att må bra. 

Övrigt elevhälsoarbete inom särskolan följer den övergripande planen för 

elevhälsomöten och struktur som finns i kommunen och dessa möten sker i 

samverkan med grundskolan. 

2.5 Samverkan 

Samverkan sker med olika aktörer. Under läsåret har personalen på 

träningsskolan samverkat med skollogopeden, kring elevers 

kommunikationsutveckling, och med habiliteringens psykolog. Fritidshemmet 

samverkar med elevers korttidsvistelse enligt LSS. Klasslärarna samverkar 

regelbundet med andra lärare i ett nätverk med representanter från fem 

kommuner. 

Samverkan med vårdnadshavarna sker dagligen genom fysiska möten vid 

lämnade och hämtande, elevernas kontaktböcker, analoga och i vissa fall 

digitala. Träningsskolans pedagoger har även regelbunden, ibland mycket tät, 
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telefonkontakt med vårdnadshavare, både med telefonsamtal och SMS. Den 

täta kontakten med vårdnadshavarna ger dem möjlighet att påverka och vara 

delaktiga i sina barns kunskapsutveckling. Utöver detta samverkas det digitalt 

i UNIKUM med veckobrev och annan information. 

Vid övergångar mellan förskolor och skolor finns inskolnings- och 

överskolningsplaner. 

3.0 Nulägesbeskrivning 

Under året har fokus legat på att utveckla arbetet i linje med den strategiska 

planen och de områden som identifierats som utvecklingsområden. Arbetet 

med fullföljda studier, som är en del i den strategiska planen, har genomförts 

även inom grundsärskolan. Utöver detta så har respektive enhet inom 

grundsärskolan arbetat med egna identifierade utvecklingsområden och de 

verksamhetsmål och mått som huvudmannen har prioriterat. 

När det gäller verksamhetsmålet att alla ska nå gymnasiebehörighet och 

fullfölja sina gymnasiestudier inom tre år har särskolan arbetat med att all 

personal ska kunna tecken och arbeta med tecken som stöd. Arbetet har lett 

till att en stor del av personalen kan teckna och göra sig förstådda men 

arbetet behöver fortsatt utvecklas till att bli en naturlig del inom 

undervisningen. 

De pedagoger som undervisar integrerade särskoleelever inom grundskolans 

ordinarie undervisning har inte den här kunskapen. De har dock fått 

fortbildning i bildstöd och får stöd av specialpedagog i arbetet med eleven.  

Ett stort fokus inom alla verksamheter inklusive grundsärskolan har legat på 

målet att i våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje. Inom 

särskolan känner en stor andel hög trygghet och trivsel. Enkäter visar på 

100% trygghet inom särskolan på högstadiet.  

På träningsskolan finns en viss svårighet i att genomföra enkäter men 

personalen har med hjälp av bilder och tecken som stöd fått fram 80% av 

eleverna upplever att de är helt trygga medan övriga kan känna otrygghet 

ibland, vid vissa situationer. Pedagogerna har kartlagt detta och arbetar aktivt 

för att eliminera otrygga situationer. 

Ett mål och prioriterat område som verksamheten har arbetet med är att öka 

elevernas närvaro. Målet har varit att nå en frånvaroprocent om högst 5. På 

träningsskolan ligger frånvaron på 6% men inom särskolan på 

Kungsmarksskolan har eleverna full närvaro, vilket är en mycket positiv 

utveckling. Generellt är detta numer en elevgrupp med god närvaro. 

Sammanfattningsvis är kommunikation och delaktighet prioriterade mål då 

kommunikation och samspel lägger grunden för allt lärande. Därtill kommer 

det viktiga arbetet med att skapa relationer mellan elev-pedagog och elev-
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elev. Bandet mellan elev och pedagog kan vara avgörande för att en elev ska 

känna trygghet och stabilitet och därmed ges de bästa förutsättningarna för 

lärande. 

Under läsåret har arbetet med tal, språk och kommunikation fortsatt sen förra 

året, där fokus varit kommunikation. Bokstäver, bokstavsljud, ordbilder, 

kommunikationsbilder, tecken och konkreta symboler för kommunikation har 

använts frekvent. Det har resulterat i att eleverna har utvecklat sina 

kunskaper inom området i hög grad jämfört med utgångsläget. 

Majoriteten av eleverna har även fått undervisning i tidig grundläggande 

matematik. Resultatet har blivit att eleverna som deltagit har utvecklat sina 

kunskaper om siffror, mängder, ramsräkning och andra enkla matematiska 

begrepp.  

I de mer praktiska ämnesområdena estetiskt ämnesområde, 

verklighetsuppfattning och motorik har eleverna fått undervisning och arbetat 

med färger och former och skapat bilder och tavlor med olika tekniker och 

material. Inom verklighetsuppfattning har eleverna bekantat sig med 

blommor, insekter och småkryp både utomhus och inomhus. Resultatet har 

blivit att flera av eleverna känner igen och kan benämna många av våra 

vårblommor. Dessutom har ett stort intresse väckts för allehanda insekter och 

småkryp. Dessa intresseområden har arbetats vidare med på fritidshemmet 

på olika sätt. 

4.0 Analys 

4.1 Jämföra 

Elevernas trygghet och trivsel ligger enligt enkäter och utvärderingar högt. 

Det är dock skillnader mellan särskolan och träningsskolan. Målet är i högre 

grad uppfyllt inom särskolan. Inom träningsskolan har man flera mycket 

utmanande elever och under föregående läsår genomfördes en flytt och två 

verksamheter skulle smälta samman till en enhet. Det innebar nya elever in i 

gruppen och också ny personal för eleverna. Träningsskolan har under året 

arbetar fokuserat på att hitta arbetsformer och arbetssätt som skapar en 

trygg miljö för samtliga elever och personal. Arbetet visar god progression 

men det finns fortsatt förbättringar att göra. 

1 av 4 elever i år 4-6 i träningsskolan klarar målen utifrån sina mål. Alla 

elever går vidare till någon form av verksamhet efter det tionde skolåret. 

Grundsärskolans elever på Kungsmarksskolan går vidare till gymnasiet där de 

går 4 år. Eleverna klarar alltid sin utbildning. 

Det är svårt att göra jämförelser mellan elever, klasser, kön, årskurser och 

ämnen inom särskolan då eleverna i grundsärskolan är för få för att kunna 

jämföras. De har också med sina funktionsnedsättningar helt olika 
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förutsättningar och därmed mycket olika möjligheter till lärande och 

utveckling.  

Ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete, där varje insats värderas och 

utvärderas kopplat till elevernas progression, är av vikt i alla verksamheter 

och i enlighet med skollagen. Inom särskolans verksamhet kan elevernas 

synbara progression både vara tydligare och svårare att upptäcka. Om 

undervisningen inte är väl avvägd och anpassad efter elevernas behov och 

dagsform blir det snabbt tydligt i att undervisningen inte fungerar. 

På lite längre sikt och där elevernas faktiska förmågor och progressionen inom 

dessa ska följas kan det ibland vara svårt att urskilja små förändringar. En 

svårighet inom träningsskolans verksamhet är att elevens egen röst och 

delaktighet är mer komplicerad att få fram på ett naturligt sätt. Här är arbetet 

med bildstöd och kommunikation av oerhört stor vikt. 

4.2 Tolka och förklara 

I verksamheten är arbetet med det språkstärkande arbetet en stor del av 

vardagsarbetet. Utbildningen har bidragit till att alla har en förståelse av 

vikten att arbeta med elevernas språk/kommunikation. Det har blivit tydligt 

att personalen som arbetar som resurser till eleverna, utvecklat nya sätt att 

arbeta på med eleven som även genomsyras i fritidsverksamheten inom 

träningsskolans verksamhet. 

Undervisningen har fokuserat på tal, språk och kommunikation med tydligt 

upplägg där de använder tydliga ramar och använder elevernas intressen i 

innehåll är en av anledning till elevernas utveckling. Majoriteten av eleverna 

får undervisning både i grupp och enskilt. Detta är ett sätt att öka elevernas 

möjligheter till ökade kunskaper. Ett annat undervisningssätt som ger god 

effekt är att varva digital undervisning med mycket konkret material samt 

konkreta upplevelser. 

I fritidshemmet har lek och aktiviteter utvecklats till att mer praktiskt 

förstärka det som görs under skoldagen. Detta arbetssätt har varit 

framgångsrikt för flera av eleverna. Personalen har kunnat ge eleverna 

maximalt stöd i både undervisnings- och omsorgssituationer vilket har 

bidragit till trygghet, delaktighet och lärande. Det här varierade arbetssättet 

där eleverna får pröva på flera olika vägar till lärande i skola och fritidshem 

har stöd i forskning. 

Den digitala utvecklingen inom träningsskolans verksamhet har ökat mycket. 

Utifrån den analys som har gjorts kan det bero på att en av pedagogerna har 

ett stort intresse för digitalisering och har fått med sig kollegorna i att våga 

prova tillsammans med eleverna. Det syns tydligt i arbetet tillsammans med 

eleverna i lärande situationer. 
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Inom grundsärskolan används de digitala verktygen som stöd i 

undervisningen, för att möta elevernas behov men också för att stimulera och 

motivera lärandet. Att eleverna har egna digitala verktyg inom grundskola och 

särskola möjliggör ett naturligt användande. 

Inom träningsskolan och inom särskolan årskurs 7-9 pågår ett ständigt 

utvecklingsarbete av undervisningen. I den här verksamheten blir det väldigt 

tydligt när undervisningen inte är rätt anpassad efter eleverna. Då fungerar 

det inte och pedagogerna får vara lyhörda och hela tiden anpassa och 

förändra efter dels planering, dels elevernas dagsform. 

När det gäller undervisningen för våra integrerade särskoleelever i åk 1-6 

finns ett större utvecklingsbehov kopplat till undervisningskvaliteten. Det är 

svårt att som grundskoleutbildad pedagog i en ordinarie klass möta och 

utveckla en särskoleinskriven elev inom ramen för sitt uppdrag. Det finns ett 

intresse och en vilja men vi kan se att dessa elever inte alltid får optimala 

förutsättningar.  

Utvecklingsområdet ligger därför i arbetet med de integrerade 

särskoleeleverna i åk 1-6. Det finns en centralt placerad specialpedagog 

kopplad till de här eleverna men det är svårt för hemskolan och ordinarie 

lärare att hitta utrymme för att undervisa efter en annan läroplan fullt ut. Det 

saknas en central grupp och en central samordning av kompetent personal 

som kan arbeta med de här eleverna. Det är ett utvecklingsområde framåt. 

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet inom träningsskolan behöver 

utvecklas mer. Under läsår 20-21 var arbetet på gång men under det här 

läsåret har arbetet stannat av. En av anledningar är att stor fokus har varit i 

iordningställande av lokal och inskolning av nya elever. Undervisande 

pedagoger har gjort vissa delar men inte fullt ut dokumenterat allt. Det 

kommer bli fokusområde under nästkommande läsår. Analyser görs utefter 

årshjul som finns, men det behöver utvecklas mer i verksamheten som ett 

levande dokument. 

Grundsärskolan på Kungsmarksskolan är en liten verksamhet.  Att 

elevgruppen är liten och mer homogen än elevgruppen inom träningsskolan 

kan vara en förklaring till att arbetet här är något mer välutvecklat. 

Samplanering och sambedömning sker naturligt med övriga lärare inom 

grundskolan, vilket också bidrar till en ökad kvalitet. Grundsärskolan på 

Kungsmarksskolan likaså arbetet med våra integrerade elever i årskurs 1-6 

följer varje skolas arbete och får på så sätt systematiskt fortbildningsinsatser, 

kompetenser kan samutnyttjas och omprioriteras.  

Under höstterminen fick träningsskolan fler elever vilket bidrog till oro i 

elevgruppen och även i personalgruppen. Det har varit orsaken till att en del 

elever upplevts som lite otrygga och rädda. Några av eleverna var utmanade 

för personalen och det tog kraft och energi att hitta nya arbetssätt för dessa 

elever. I början av terminen var träningsskolans lokal inte helt klar, vilket 
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också bidrog till att det blev extra svårt för elever som behöver rutiner och 

struktur. 

Under vårterminen blev det stabilare i gruppen, personalen hittade arbetssätt 

och ändrade om grupperna och rummen utifrån eleverna och det skapade 

större trygghet för eleverna och även för personalen. De eleverna som gått en 

längre tid och är inne i rutinerna och arbetsformerna har gjort en utveckling i 

sitt lärande och de nya eleverna är nu trygga och har utvecklats under 

vårterminen. 

Verksamheten har medvetet lagt tid på att lära känna de nya eleverna och 

hjälpa dem att få in rutiner. Under läsåret har personalen haft handledning 

och stöttning av den centrala elevhälsan för att kunna utveckla 

undervisningen för alla elever och speciellt för de nya eleverna. 

Handledningen har haft god effekt och lärdomen är att det kan vara ett viktigt 

arbetssätt, att arbeta närmre elevhälsan, även fortsättningsvis. 

Omstrukturering av träningsskolan och starten på terminen har medfört att 

utvecklingsarbetet ligger efter, stort fokus har legat på att få ihop 

personalgruppen och skapa nya strukturer för både elever och personal. Det 

var nödvändigt för att kunna starta upp utvecklingsarbetet. Sätta alla rutiner i 

gruppen för att skapa trygghet för alla. Det finns gott om bäring i forskning 

som visar att grunden för en effektiv utvecklingsorganisation startar i en 

stabil och trygg arbetsorganisation. Detta är något som bland annat Hans-Åke 

Scherps forskning visar. 

4.3 Problematisera och granska kritiskt 

Personalen har tät kontakt med vårdnadshavare om skolans uppdrag och vad 

som sker under skoltid för att eleverna ska utvecklas vidare. I träningsskolans 

verksamhet blir det ofta att pedagogerna tar på sig en vårdnadshavarroll och 

hjälper vårdnadshavare i det som är deras ansvar. En fördjupning av arbetet 

kring professionalitet, roller och ansvar påbörjas under våren 2022 och 

fortgår under nästkommande läsår. Målet är att både personalen och 

vårdnadshavare ska kunna urskilja vad som är skolans uppdrag och vad som 

är ett vårdnadshavaruppdrag. 

Arbetet att arbetet mer främjande och förbyggande inom träningsskolan 

pågår. Fortsatt finns behov av att skapa bättre och mer strukturerade möten 

för att fortsätta det arbetet. Elevhälsoarbetet har årshjul att jobba efter och 

som följs men även nya insatser lyfts in då behov uppstår och 

grundsärskolans elever tillhör skolans ordinarie elevhälsoarbete. Ett mer 

främjande och förebyggande elevhälsoarbete sker inom hela grundskolan och 

grundsärskolan. Vid alla elevhälsomöten på skolan tas alltid det främjande 

och förebyggande arbetet först. Elevhälsan lyfter elevers direkta behov och 

kommande behov. Uppmärksammar trender och följer upp närvaron. 
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Framåt behöver elevhälsans möten utvecklas och ha mer fokus på ledning och 

stimulans och på gruppnivå. Detta för att undvika individfokus och att lägga 

mycket tid och resurser på ett fåtal elever som felfungerar. Att stärka det som 

fungerar och att fler elever trivs och kan följa undervisningen i sin ordinarie i 

klass är en kompetenshöjande insats och ett sätt att också frigöra och 

effektivisera skolans stödresurser. 

Det är inom särskilt träningsskolan svårt att veta vad som är vad när det 

handlar hur lärandet sker, när det sker och vad vi som personal behöver 

utveckla för att eleverna ska utveckla sitt lärande ytterligare. Förutom att ta 

del av aktuell forskning skulle de kunna samverka och lära av andra kollegor i 

grundsärskolans ämnesområden. Det går att utläsa att eleverna utvecklas 

positivt, trots det behöver det skapas en samsyn av lärandet för att 

utvecklingen ska fortsätta. Att alla är viktiga runt eleven och inte bara ett 

fåtal av personalen. 

Resurspersonalen runt träningsskoleeleverna har en stor omvårdnad runt 

eleverna och de tar ibland även på sig en roll som vårdnadshavare, vilket kan 

bli på bekostad av elevernas tid, det görs ändringar utan att beslut är fattade 

och inte förankrade hos rektor. Under vårterminer syns en förändring i 

arbetsrätt. Det är mer fokus på lärandet än tidigare. Läggs den tiden på 

eleverna och kompetensutveckling i stället kommer verksamheten att 

utvecklas och därmed även eleverna. Arbetet med att lägga fokus på 

elevernas utveckling, att de ska nå så långt de kan efter sin förmåga, behöver 

fördjupas för att personalen ska våga utmana eleverna mer. 

Studiebesök eller erfarenhetsutbyte på andra arbetsplatser med liknande 

verksamhet är viktigt för att kunna utveckla och höja kvaliteten i arbetet. 

Arbetet med det är påbörjat med pedagogerna och kommer att fortsätta till 

nästkommande läsår. 

5.0 Utvecklingsplan 

Implementeringen av den nya läroplanen behöver fortsätta. Detta kommer att 

ske under studiedagar och följas upp på arbetslagsmöten och APT. 

Arbetet runt arbetslaget i träningsskolan behöver utvecklas ytterligare. 

Verksamheten behöver tänka nytt och våga göra nytt. Möte med andra 

grundsärskolor för all personal är en viktig del i ett kollegialt lärande. Likaså 

att ta del av forskning och andra skolors beprövade erfarenhet. 

Utveckling av arbetet med våra integrerade elever i årskurs 1-6 behöver 

intensifieras och utvecklas. Fokus bör ligga på resurseffektivitet, 

kompetensförsörjning men också förutsättningar att skapa en centralt styrd 

grupp. 
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Arbetet med motivation och skolkultur är fortsatt av vikt för verksamheten 

och att fortsätta det goda arbetet med att göra eleverna delaktiga, samt hålla 

den låga frånvaron fortsatt låg. 

Arbetet med roller, professionalism och uppdrag behöver fortgå. 

Ledningsstrukturen runt träningsskolan behöver ses över. 

Gymnasieskolans kvalitetsrapport 

2021/2022 

Organisation: Gymnasiet - Avdelning skola     

2.0 Utveckling och lärande 

2.1 Resultat 

Prioriterade mål och områden grupperat på övergripande 

mål 

Verksamhetsmål Bedömning Trend 

1. Normer och värden 

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska 

alla känna trygghet och glädje 
  

2. Kunskaper/Utveckling och lärande 

1.1 Verksamhetsmål: Alla ska nå 

gymnasiebehörighet och fullfölja sina 

gymnasiestudier inom tre år 

  

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn 

och elever ska prioriteras 
  

 1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i 

syfte att effektivisera. 
  

3. Barnens/Elevernas ansvar och inflytande 

Öka elevers delaktighet och inflytande   
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4. Förskola/Skola och hem

Få förståelse från föräldrar kring vikten av 

skolan och dess uppdrag 

5. Övergång och samverkan

3.1 Verksamhetsmål: Barn- och 

utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO 

och andra viktiga aktörer 

6. Skolan och omvärlden

4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska 

vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil 

7. Bedömning och betyg

Implementera ny läroplan och nya kursplaner 

8. Rektorns ansvar

2.2 Verksamhetsmål: Barn- och 

utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare 

9. Strategiska planen

Ett mer främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete 

Språkstärkande arbetssätt 

IKT som verksamhetsutveckling 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Värdegrund och elevhälsoarbete 

Mått per prioriterat mål och område 

Mått Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Mål 

2022 

Bedömning Trend 

1.1 Verksamhetsmål: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja 

sina gymnasiestudier inom tre år 
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Gymnasie: 

Andelen elever 

som går på ett 

gymnasieprogram 

i Munkedals 

kommun och tar 

gymnasieexamen 

ska öka. 

83.00% 90.00% 

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet 

och glädje 

Gymnasie: 

Andelen elever 

som känner 

trygghet i skolan 

ska vara hög 

90.00% 100.00% 

Gymnasie: Färre 

ungdomar i KAA, 

Kommunalt 

aktivitetsansvar, 

antal elever 

13 10 

2.2 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara 

en attraktiv arbetsgivare 

Gymnasie: Alla 

inom BoU kan 

rekommendera 

vänner och 

bekanta att jobba 

inom 

förvaltningen 

(OSA enkäten 

skala 0-5) 

4.0 4.5 

Gymnasie: Alla 

inom BoU ska 

känna till målen 

för 

verksamheterna 

(OSA enkäten 

skala 0-5) 

3.9 5.0 
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Gymnasie: 

Sjukfrånvaron 

sänks till 

6.00% 4.50% 

3.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska 

samverka med IFO och andra viktiga aktörer 

Gymnasie: Skapa 

en gemensam 

strukturerad 

samverkansplan 

mellan AME, 

vuxenutb, KAA, 

försörjningsstöd 

och AF 

1 1 

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska 

prioriteras 

Gymnasie: 

Elevernas 

studieplan ska 

följas upp. Vid 

behov ska 

åtgärder sättas in 

så att elevernas 

ligger i fas med 

dessa. 

92.00% 100.00% 

Gymnasie: 

Andelen elever 

med mer än 20 % 

skolfrånvaro ska 

minska 

15.00% 10.00% 

4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla 

utvecklar en hållbar livsstil 

Gymnasie: 

Gymnasieskolan 

ska medverka i 

alkohol och 

drogförebyggande 

aktiviteter, antal 

per termin 

1 1 
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Nyckeltal gymnasieskola 

Årskurs: AVG21/22  Termin: VT  Betygstyp: Samtliga betyg 
Skola: Endast egna   Skolform: Gymnasieskola 

Genomsnittli

gt 

meritvärde 

(slutbetyg) 

Antal 

med 

godkän

t i alla 

lästa 

ämnen 

Antal 

eleve

r 

med 

betyg 

Andel 

med 

godkän

t i alla 

lästa 

ämnen 

Antal 

som 

uppnåt

t 

2250p 

av 

2500p 

Antal 

registrerad

e elever 

Alla 

kön 

8.1 2 8 25.00% 1 8 

Flick

a 

6.9 1 1 

Pojk

e 

8.3 2 7 28.57% 1 7 

2.2 Organisation 

Gymnasiet - Process 

Processtekniska gymnasiet hade vid läsårets 2021/2022 slut 17 elever, och 

ligger i Arctic Papers lokaler i Munkedal, i en för utbildningen autentisk miljö. 

På Processtekniska gymnasiet arbetar fyra lärare och en 

samordningsansvarig, men för säkerställa att alla ämnen kan ges tillkommer 

även tre lärare från Kunskapens hus under viss del av skoltiden. Även en 

studie-och yrkesvägledare samt en kurator och en specialpedagog är 

kopplade till gymnasiet. Rektor delas med övriga verksamheter inom 

Kunskapens Hus. 

Gymnasiet- IM 

Introduktionsprogrammen är uppdelade i fyra inriktningar varav tre erbjuds 

på Kunskapens hus; individuellt alternativ, språkintroduktion samt 

yrkesintroduktion. Varje elev har en klasstillhörighet, dock kan elever från de 

olika programmen läsa vissa kurser ihop. 

Inom yrkesintroduktion pågår samverkan med näringslivet för att ge elever 

praktikplatser. Även inom individuellt alternativ finns möjligheten att 

kombinera ämnesstudierna med praktik. 
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2.3 Arbetssätt, arbetsformer och lärmiljö 

På Processtekniska gymnasiet arbetar man med en blandning av praktisk och 

teoretisk undervisning, praktiskt framför allt inom de karaktärsämnen som 

finns på skolan. Skolans läge gör att man enkelt kan ta sig ut i fabriken och 

därmed få en autentisk undervisning. Dessutom finns i lokalerna en 

pappersmaskin i mini-format och en Festo-maskin som eleverna kan öva på. I 

och med att klasserna är relativt små förekommer anpassningar på 

gruppnivå, men även individuellt. Extra anpassningar genomförs regelbundet, 

det kan till exempel handla om provanpassningar eller längre tid på uppgifter. 

De senaste åren har många elever varit i behov av extra anpassningar vilket 

lett till att pedagogiska strukturerade samtal genomförts, både mellan lärarna 

själva, och med specialpedagog och rektor. Strukturen kring vilka 

anpassningar som passar både individuellt och på gruppnivå har därmed 

kontinuerligt förbättrats. Elevhälsan träffas på torsdagar och flera elever har 

åtgärdsprogram. En specialpedagog och en kurator är på Processtekniska 

gymnasiet på deltid och elevhälsan fokuserar på att arbeta förebyggande. 

En studie och yrkesvägledare är kopplad till Processtekniska gymnasiet men 

även personalen arbetar med eleverna kring pågående utbildning och med 

hur eleverna skall tänka inför framtiden. 

I slutet av varje läsår deltar eleverna i en enkät där fokus ligger på trygghet 

och studiero. Även enskilda kurser utvärderas för att man systematiskt skall 

kunna arbeta med förbättringar. Klassråd genomföra veckovis. 

En av grunderna för Introduktionsprogrammen är att utbildningen skall vara 

flexibel. I grunden innebär detta att varje elev har sitt eget individuella 

schema. Extra anpassningar genomförs utifrån varje elevs individuella behov. 

Även anpassningar på gruppnivå förekommer. Exempel på anpassningar är; 

arbete i mindre grupper, muntliga prov och digital uppläsning av material. 

Andra anpassningar är möjlighet att arbeta enskilt eller ta korta pauser. Flera 

elever har åtgärdsprogram. 

Introduktionsprogrammen samverkar med IFO samt AME, både på 

förekommen anledning och genom samarbete i till exempel SKASAM-gruppen. 

Studie- och yrkesvägledaren har arbetat med eleverna med fokus på 

elevernas framtid både genom klassrumsbesök, och genom individuella 

samtal. Inom introduktionsprogrammen siktar eleverna oftast på att gå vidare 

mot ett nationellt program eller en yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. 

Elevråd skall införas på introduktionsprogrammen, men implementeringen av 

detta har ännu inte kommit i gång. Eleverna har dock inflytande i de olika 

kurserna, bland annat genom att påverka examinationsuppgifter och 

klassrumsupplägg. Studieplanen är också upprättad i samråd med eleven, och 

möjlighet till ändringar finns. En gång per termin medverkar även 

representanter från Introduktionsprogrammen på samverkansmöten där 

andra elever, lärare och skolledning också deltar. I slutet av varje läsår 
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utvärderas skolåret i en enkät. Även en enkät med fokus på trygghet och 

studiero genomförs i maj varje år. 

2.4 Normer och värden 

Varje år upprättas en handlingsplan mot kränkande behandling och en 

drogplan på processtekniska gymnasiet. Vid uppstarten till läsåret genomförs 

även aktiviteter med syftet att öka gemenskapen inom hela gruppen. Kurator 

är ibland med i klasserna för att öka tryggheten och trivseln. Elevhälsan 

arbetar förebyggande och har god återkoppling med lärarna. Utifrån enkäten 

som genomförs i slutet av varje läsår analyseras resultatet vilket har varit 

gott de senaste åren. I och med att skolan är relativt liten och klimatet är 

öppet så kommer synpunkter lätt upp till elevhälsan och personalen har 

möjlighet att följa upp varje elev individuellt. Eftersom kommunens 

närvaroplan är anpassad efter grundskolan så har processtekniska gymnasiet 

tillsammans med introduktionsprogrammen arbetat fram en egen 

närvarotrappa med fokus på att frånvaro skall förebyggas, närvaro skall 

uppmuntras och att eventuell frånvaro skall hanteras snabbt. 

Det pågår ett ständigt arbete med elevinflytande, delvis genom elevråd som 

sker varje vecka, men också genom inflytande i kurser genom 

examinationsuppgifter, arbetsmetoder med mera Det skall också finnas minst 

ett elevskyddsombud på skolan. 

Elevhälsan träffas en gång i veckan. Elevhälsan arbetar nära lärarna inom 

introduktionsprogrammen. Trygghet och trivsel skall genomsyra all 

verksamhet på introduktionsprogrammen och är en stor del av enhetens 

framgång. Lärarna arbetar med dessa begrepp som ledord och ser till att hålla 

planen mot kränkande behandling levande. 

Under vårterminen 2020 presenterades en närvarotrappa på 

särskolegymnasiet, Processtekniska gymnasiet och introduktionsprogrammen. 

Denna trappa tydliggör vilka steg som skall tas vid olika grader av oroande 

frånvaro. Arbetet med närvaro skall dock fortsätta att vara i fokus då bland 

annat distansarbete gjort att närvaron inte är på en acceptabel nivå. Här skall 

fokus ligga på ett förebyggande arbete. Tyvärr har implementeringen dröjt, 

delvis på grund av pandemin. Under hösten 2022 har den aktualiserats, och 

tydliggjorts. Bland annat genom att mentorernas arbete med trappan gås 

igenom på EHT varje månad för elever med frånvaro. 

Personalen på introduktionsprogrammen arbetar dock med ”öppna dörrar” 

vilket innebär att tillgängligheten till eleverna och deras tankar och åsikter är 

mycket god. 

2.5 Samverkan 

Flera elever på processtekniska gymnasiet kommer från andra kommuner 

vilket gör att det ibland behöver bedrivas samverkan över kommungränsen, i 
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de flesta fall då med andra skolor, till exempel elever från andra kommuner 

riskerar att inte nå betyg i vissa ämnen. Här tas kontakt med andra 

kommuners KAA-ansvarig eller samordnare. Kunskapens hus samverkar även 

med instanser inom kommunen såsom IFO, men läsåret 2021/2022 har inte 

några insatser från IFO behövts på processtekniska gymnasiet. I och med att 

gymnasiet fick en ny kurator under vårterminen 2021 så har en förebyggande 

samverkan med IFO utökats. En mycket viktig del är dock samverkan med 

företag inom industrin. Naturligt så pågår ett gott samarbete med Arctic 

paper, men även med andra industrier för att säkerställa APL samt ge 

eleverna en inblick i hur deras framtida arbetssituation kan komma att se ut. 

Studiebesök genomförs kontinuerligt och i vissa fall kommer även 

representanter från olika företag med koppling till processindustrin och 

föreläser för eleverna. Skolan är dessutom med i Teknik College, vilket inte 

bara är en kvalitetsstämpel för utbildningen, utan också ett forum för både 

samarbete med andra skolor och företag. 

Då många elever är över 18 år är kontakten mer begränsad vad gäller 

vårdnadshavare jämfört med andra skolor i kommunen. För elever under 18 

år finns en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare samt genom 

utvecklingssamtal. Vissa elever väljer dock att ha med sina vårdnadshavare 

på samtal trots att de är myndiga. De flesta som slutar på processtekniska 

gymnasiet går ut i arbetslivet. I och med skolans mindre storlek har lärarna 

nära kontakt med både elever och vårdnadshavare. I de fall en elev byter 

skola så finns det strukturer kring hur en överlämning ska göras där 

specialpedagog och studie - och yrkesvägledare har en viktig roll. 

Kontakten med vårdnadshavare är av största vikt inom 

introduktionsprogrammen, både för att säkerställa elevernas pedagogiska och 

sociala situation. Ett nära samarbete genomförs därför med kontinuerlig 

kontakt via mentor och i förekommande fall via rektor. Skolan tar själv 

kontakt med vårdnadshavare och uppmuntrar även vårdnadshavare att göra 

detsamma när det finns behov. 

Introduktionsprogrammen har ett nära samarbete med IFO, vad gäller oro 

och förebyggande insatser kring elever. Introduktionsprogrammen har också 

deltagare i SAMTIDIGT-gruppen, SKASAM och har därmed god samverkan 

med aktörer utanför själva skolan. 

Många elever inom introduktionsprogrammen har praktik som en del av sin 

utbildning. Därmed förekommer också god kontakt med näringslivet. 

De flesta elever som kommer till introduktionsprogrammen kommer från 

Kungsmarkskolan. Denna kontakt har fungerat bra och sker genom en 

överlämning i slutet av vårterminen. Eleverna som kommer från 

Kungsmarksskolan erbjuds skuggning/skolbesök på våren tillsammans med 

introduktionsprogrammens samordnare. Innan sommarlovet erbjuds även ett 

introduktionssamtal för att eleven skall känna trygghet och känna till skolan 

innan höstterminen börjar. I samband med skolstart kallas alla elever på ett 
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uppstartssamtal. Samverkan med Kungsmarksskolan har utökats de senaste 

åren så att kompetensen mellan de olika skolorna skall användas på ett 

sådant sätt att det gynnar eleverna. 

När elever lämnar introduktionsprogrammen för att gå vidare till ett nationellt 

program eller om eleven byter kommun så genomförs en överlämning i 

förekommande fall. Överlämningen sker i regel antingen via specialpedagog 

eller via mentor. 

3.0 Nulägesbeskrivning 

2021/2022 var målen på processtekniska gymnasiet att; ha ett tydligt arbete 

med att förbättra extra anpassningar, konkretisera yrkesämnen genom att 

bland annat ha kontinuerlig praktik för årskurs 2, arbeta mot en tydlig 

miljöprofil, höja kunskapsnivån för elever med låg grundförståelse inom vissa 

ämnen, öka söktrycket till processtekniska gymnasiet samt öka kompetensen 

på plats genom kollegialt lärande. 

Även om viss fjärrundervisning genomfördes under perioden och försvårade 

införandet av några av dessa mål har arbetet fortgått. Diskussioner och 

planering av extra anpassningar för att gynna elever har genomförts, 

eleverna i årskurs två har kunnat ha kontinuerlig praktik och lärarna är ofta 

tillgängliga för eleverna. Då många elever som kommer till processtekniska 

gymnasiet inte har med sig betyg och/eller kunskaper i No-ämnen har man 

specifikt arbetat med att repetera dessa ämnen i början av utbildningen för 

att inga elever skall ligga för långt efter. Detta har fallit ut väl och skolan 

kommer fortsätta arbeta på detta sätt även framåt. Tack vare tydlig 

marknadsföring har även söktrycket ökat till skolan. När Covid-19 

restriktioner släppte har skolan kunnat vara ute på mässor, men har även 

hållit ett tiotal NO-event med syfte att öka intresset för skolan, men också för 

branschen. NO-eventen har genomförts både på plats och digitalt beroende 

på hur restriktionerna sett ut. Alla årskurs fem och nio i Munkedals kommun 

har varit på besök. Även alla årskurs åtta från Färgelanda kommun har varit 

på besök. Totalt har 600 elever blivit informerade om processtekniska 

gymnasiet. Utöver detta har skolan hjälpt till med prao för åk 8 i samarbete 

med Arctic Paper. 

Det kollegiala lärandet är uppstartat och kommer fortsätta inom arbetslaget 

även framåt. Miljöprofilen är också påbörjad, men det är svårt att få certifikat 

med mera, under kort tid. 

Vad gäller måluppfyllelsen klarade 6 av 7 elever i årskurs 1 minst betyget E i 

alla sina kurser. I årskurs två klarade två av tre minst E i alla kurser. I 

årskurs 3 tog 2 av sju examina, medan 3 av sju fick studiebevis. Trots dessa 

siffror hade 6 av 7 elever anställning inom industrin per juni 2021. 

Genomgående har flest F satts i årskurs 3 under året. Totalt över alla 

årskurser sattes 192 betyg under läsåret. Av dessa var 6,2% -, 25% F, 
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28,6% E, 11,5% D, 12,5%C, 10,4%B och 5,7% A. Resultatet på nationella 

proven visade inte några stora skillnader mot de slutliga betygen. 

I maj varje år genomförs en enkät angående trygghet och studiero på skolan. 

Resultatet visar, såsom det gjort det senaste åren, på att eleverna upplever 

både trygghet och studiero. 

Elevhälsoarbetet genomgick 2020/2021 vissa förändringar för att lärarna 

enklare skulle få information direkt från elevhälsan. Kommunikationsvägarna 

mellan elevhälsan och lärarna är fortsatt korta. 

Fokusområden under läsåret inom introduktionsprogrammet har även detta år 

varit att öka närvaron och arbeta mer förebyggande inom elevhälsan samt att 

tydliggöra progressionen för eleverna. 

Sättet som introduktionsprogrammen har arbetat med ökad närvaro har varit 

förebyggande och genom att använda en närvarotrappa och att jobba mer 

med implementeringen av den. Tät kontakt mellan lärare, elever och 

vårdnadshavare i de fall eleverna varit under 18 har också varit ett sätt att 

arbeta för att förbättra närvaron. Elever som har CSN-bidrag har fått CSN 

varningar vid hög frånvaro innan bidraget sedan har dragits in. Vid oroande 

frånvaro har även orosanmälningar till IFO gjorts. Även mentorstid har 

använts för att diskutera vikten av närvaro med eleverna. Trappan är ännu 

inte helt implementerad, trots att den presenterades 2020. Frånvaron har 

varit fortsatt hög. Det är dock anmäld frånvaro till allra största del. 

För att elevhälsan ska kunna arbeta mer förebyggande startades 

Färggruppsmöten där elever kunde lyftas i arbetslaget för att man ska kunna 

hjälpas åt i anpassningar för enskilda elever och hur man kan arbeta på ett 

sätt som är till gagn för hela gruppen. Detta ledde till att betydligt färre 

ärenden kom till EHT. Nu är färggruppsmötena klass-EHT, och fokus ska 

skiftas från individ till ledning och stimulans på gruppnivå. 

Arbetet med rutiner kring progression implementerades under föregående 

läsår. Arbetet fullföljdes dock inte, men behöver återupptas. Elever upptäckte 

sent på vårterminen att de bara saknade lite i något ämne. 

Betygsstatistiken på introduktionsprogrammen är svår att tolka i och med att 

elever inom till exempel språkintroduktion kan läsa att ämne i mer än ett år. 

67 betyg sattes, av dessa var 23 F. Det sattes även 5 streck. 36 kurser 

betygsattes inte. 

Många elever är i behov av stöttning i det sociala, där har vi två 

elevassistenter som kan stötta, men även lärarna har god kompetens när det 

gäller detta. Sedan våren 2022 finns även en kurator på plats. 

Många elever som går på introduktionsprogrammen har haft en tuff bakgrund, 

både skolmässigt och socialt, vilket gör att kontakten med lärare och övrig 

personal blir extra viktig. I maj genomfördes en enkät kring trygghet och 
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trivsel och den visar att eleverna känner sig trygga på skolan samt att de mår 

bra när de är i skolan, liksom tidigare år. 

4.0 Analys 

4.1 Jämföra 

Jämförelser av resultatet visar att färre elever tog examen 21/22 än de två 

föregående åren. 21/22 missade fem elever examen, jämfört med 2 20/21 

och 1 19/20. Det finns olika orsaker till dessa resultat, men den största 

anledningen torde vara att årskurs tre varit mer utsatta för distansarbete och 

andra restriktioner som infördes på grund av pandemin. Vissa elever med 

särskilda behov har ändå varit på plats på skolan under perioden, men det 

tycks tydligt att dessa elever saknade övriga klassen och gruppen och därmed 

hade svårigheter att klara sina ämnen, trots att de hade möjlighet till extra 

hjälp. Årskurs tre under perioden hade även övrig tid hög frånvaro, men 

framför allt var det några elever som stack ut. Skolan har då tagit kontakt 

med elevernas hemkommuner och i två fall inlett ett samarbete där tanken 

var att dessa elever skulle få bättre närvaro och därmed högre måluppfyllelse. 

Trots detta nådde endast två sin examen. Jämförelser med övriga klasser på 

skolan under 21/22 visar att måluppfyllelsen klart högre i årskurs 1 och 2, där 

endast enstaka elever ligger efter. Dessa elever står själva för en stor del av 

de icke-godkända betygen. Förklaringen till detta ligger naturligtvis delvis i 

elevunderlaget, men också i att skolan aktivt har arbetat för att så få som 

möjligt skall komma efter i sin utbildning tidigt för att slippa ha mycket att ta 

igen i årskurs 3. 

Eftersom det finns elever som kommer till processtekniska gymnasiet med 

reducerat program, där No-paketet ofta har valts bort, har skolan valt att 

arbeta med repetitioner i början av den No-de läser. Här ser vi dock ännu inte 

några förbättringar, 20/21 hade 1 av 5 betyget F, och under 21/22 hade 2 av 

8 F. I Vatten - och processkemi som ges i årskurs 2 hade 20/21 7 av 12 

betyget F, medan siffran var 6 av 11 21/22. Viktigt att observera här är att de 

flesta elever senare når upp till sitt betyg, och eleverna kan ha fått sitt betyg 

efter utskrivna betygslistor, varför statistiken inte alltid korrelerar. Då målet 

är att inga av eleverna skall ha F behöver detta arbete fortsätta. Att repetera 

NO har tagits emot positivt av eleverna, även av de som läst NO på 

högstadiet, men det är svårt att vänta sig resultat direkt. Verksamheten har 

även, under de senaste åren, sett att elever har svårt att klara sina 

yrkesämnen. Även här finns flera förklaringar, varav den tydligaste bör vara 

att praktiska ämnen inte fungerar lika bra på distans. För att få ut ett mätbart 

resultat bör man därför avvakta och se om resultaten höjs när eleverna har 

varit kontinuerligt på plats. Lärarna arbetar kontinuerligt med att konkretisera 

yrkesämnen och har aktivt arbetat för att öka samarbetet mellan kurserna i 

syfte att förenkla för eleverna. 
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I allmänhet syns det att elever med hög närvaro har betydligt lättare att nå 

kunskapskraven. En positiv följd av pandemin och distansstudier är att man 

lättare har kunnat strukturera upp hur elever ska kunna arbeta hemma, vilket 

har gynnat elever som varit sjuka. 

Det är fortsatt svårt att dra slutsatser mellan skillnader vad gäller pojkar och 

flickor, eller elever födda utanför Sverige då de finns både få flickor och få 

elever med utomsvensk bakgrund. Läsåret 21/21 var det endast två flickor på 

skolan. Betygsmässigt ligger de klart över pojkarna. I allmänhet syns det på 

skolan att studiemotiverade elever ofta motiverar övriga elever att kämpa för 

att nå högre betyg, så också i detta fall. Effekten är också motsatt, de klasser 

som har några få starkt omotiverade elever tenderar att ha negativ påverkan 

på övriga elever. Därmed bör vikten av motiverande arbete tryckas på. Det är 

dock svårt att dra några slutsatser kring att det skulle ha med kön att göra. 

Processtekniska gymnasiet arbetar aktivt för att fler flickor ska söka 

utbildningen, och terminen 21/22 startade två flickor till. Vad som är tydligt 

vad gäller elever med utomsvensk bakgrund är att man behöver arbeta 

specifikt med det fackspråk som används inom industrin då det ofta är svårt, 

även för elever som är födda i Sverige. 

Positivt är att söktrycket till Processtekniska gymnasiet pekar uppåt. Förra 

året var sex elever med från start, medan siffran var nio innevarande år. Man 

kan också se att färre elever startar som tidigare haft reducerat program, 

vilket är en god förutsättning för att klara sina målsättningar på utbildningen. 

Anledningen till att 36 betyg inte sattes på kan bero på att man planerat att 

eleven ska fortsätta läsa kursen till hösten. Av de 23 F som sattes var 20 

satta på elever med annat modersmål än svenska, och 19 av dessa var 

pojkar. Jämfört med året innan är detta en stor ökning då enbart 10 F sattes, 

trots liknande elevantal. 

Samtliga elever som läste svenska uppnådde betyget E (inga andra betyg 

sattes) medan i svenska som andraspråk sattes ett E, ett F och ett streck. 6 

elever betygsattes inte. I matematik betygsattes 5 elever med E, C eller D. 4 

elever fick ett F och 6 elever betygsattes inte. 

I So-ämnena är F eller betyg saknas den vanligaste utgången. Precis som 

föregående år är elevernas språkkunskaper en del av förklaringen. Relativt 

nyanlända läser So-ämnen för att öka sin omvärldskunskap och för att stärka 

sin svenska. 

Korrelationen mellan närvaro och betyg ser olika ut för elever som har 

svenska som andra språk, och elever födda i Sverige. För den senare gruppen 

är sambandet mellan närvaro och betyg tydligt, medan det för den första 

gruppen (andraspråkselever) inte är det. 
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4.2 Tolka och förklara 

Att resultaten i årskurs 1 och 2 på processtekniska gymnasiet är bättre än 

resultaten i årskurs tre kan ha flera förklaringar. Såsom nämnt har 

distansarbete haft en negativ påverkan på många. Vad som tycks ge viss 

positiv påverkan nu är att arbetet med extra anpassningar, både individuellt 

och på individnivå har utvecklats. Många elever på processtekniska gymnasiet 

behöver olika typer av anpassningar och för två år sedan inleddes ett arbete 

med specialpedagog kring extra anpassningar. Idag är extra anpassningar ett 

naturligt inslag i arbetet och ett tydligt ämne för pedagogiska diskussioner 

lärare emellan. Lärarna har både förslag och erfarenhet som de delar med 

varandra. I och med det så kommer färre elever efter i sin utbildning. Att 

lärarna också arbetar med att eleverna inte ska komma efter i årskurs 1 och 2 

gör också att de har goda förutsättningar att nå sin examen. 

Årskurs 3 21/22 hade elever som inte ville gå i skolan, men som heller inte 

hade några andra alternativ. Både lärare och elevhälsan arbetade mycket 

med att motivera dessa elever, både genom motiverande samtal med 

eleverna och genom att få hjälp av hemkommunen, utan att lyckas. 

Lärdomen från denna situation är att motivationen behöver komma tidigt. 

Processtekniska har inte ett självändamål i att hålla kvar elever mot sin vilja, 

utan att få ut dem i arbetslivet, även om det är via en annan 

gymnasieutbildning. Dessa elever var dock inte intresserade av att byta 

inriktning utan satt hellre av sin tid under lektionerna. 

Det är intressant att eleverna på processtekniska gymnasiet verkar ha lättare 

att klara teoretiska ämnen, såsom matematik, engelska och svenska jämfört 

med yrkesämnen. En trolig förklaring till detta är att dessa ämnen är kända 

av eleverna sedan tidigare, medan de yrkesämnen de läser ofta är helt nya 

och tydligt specialiserade mot deras framtida yrke. Lärarna arbetar inom 

yrkesämnen för att konkretisera dessa, men har fått flera bakslag på grund av 

distansstudier. För att förenkla för eleverna så är ju närheten till Arctic Paper 

nyttig, och den möjligheten har under den senaste perioden varit stängd. 

Yrkeslärarna arbetar nu aktivt för att utöka sitt samarbete så att kurserna än 

tydligare går i ni varandra, i syfte att förenkla för främst elever men också 

lärarna. 

Vad gäller närvaro/frånvaro finns det en frånvarotrappa som elevhälsan och 

lärare följer vid frånvaro. Processtekniska Gymnasiet hade tidigare en vakans 

vad gäller kurator, med sedan april -22 är tjänsten tillsatt. Kuratorn arbetar 

aktivt med elever för att förebygga frånvaro. En annan viktig aspekt i detta 

arbete är att arbeta med gruppkänsla och "vi-känsla". Elever skall vilja 

komma till skolan och trivas. Trivselenkäten som genomförs i maj visar 

kontinuerligt goda resultat vad gäller trivsel, men även här behöver man få 

med alla. Att enkäten de tre senaste åren genomförts efter distansstudier 

problematiserar dessutom resultatet något. 
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När man läser nulägesanalysen är det lätt att slås av att analysen görs per 

klasser, och att det synliggjorts att årskurs 3 förra året hade en lägre 

måluppfyllelse än övriga klasser. Förklaringen, vilken skolforskning även 

stöder som en orsak till lägre resultat, kan vara att "plugg-kulturen" varit 

negativ i den gruppen. Då flera elever inte har varit motiverade, elever som 

dessutom har setts som personer med hög status i klassen, är det lätt att 

även andra elever dras med i negativiteten kring skolan. Denna kultur är 

viktig att vända, och att göra det i tid. Ser man på de andra klasserna finns 

det i stället positiva förebilder som får med sig de andra eleverna. 

Detta år har inte varit lika påverkat av pandemin, eleverna på 

introduktionsprogrammen har varit i skolan och haft undervisning, ändå har 

elevernas resultat sjunkit. Tidigare års nedskärningar fick under detta läsår 

full verkan, vilket innebar en minskad personaltäthet. Även om elevgruppen 

var mindre påverkade nedskärningen möjligheterna till nivågruppering, och 

funktioner som socialpedagog försvann. 

Svenskfödda elever hade större möjlighet att få betyg än de som kommit till 

Sverige i skolåldern, och här är såklart språket avgörande. 

Det sociala klimatet på skolan var under läsåret lugnt. Arbetsro rådde under 

lektionerna, och det var över lag ett mycket lugnt läsår. Trots detta var 

resultaten inte högre. Intressant att vidare fundera kring ör om den minskade 

vuxentätheten har så negativ påverkan att andra positiva faktorer inte slår 

igenom. Detta får bevakas över tid. 

4.3 Problematisera och granska kritiskt 

De undersökningar och rapporter som publicerats efter pandemin, visar att 

fler elever på processtekniska programmet har varit negativt påverkade av 

pandemin medan en mycket liten del har klarat av att upprätthålla sin 

skolgång som om den vore på plats. Detta är en del av förklaringen till att de 

elever som haft mycket distansundervisning också har sämre måluppfyllelse. 

Det är dock viktigt att även behålla de aspekter som byggdes upp under 

pandemin och som faktiskt är positiva, såsom en tydlig struktur i 

lärplattformen. Forskning visar även på att struktur är viktig, inte minst för 

elever med särskilda behov. 

Det är också tydligt att extra anpassningar behöver komma tidigt i 

undervisningen, vilket också görs nu. Det har tidigare på processtekniska 

gymnasiet blivit så att elever tidigt kommit efter vilket har slutat med att man 

i årskurs 3 har fått en betydligt större arbetsbörda för att klara sina ämnen. 

Detta har påverkat både elever och lärare. Men i och med att man nu aktivt 

arbetar med att elever inte skall komma efter, delvis med att hjälpa av 

anpassningar både på individ- och gruppnivå, så är syftet att även elever som 

har möjlighet att nå högre betyg skall vara behjälpta av detta. Att våga gå 

utanför sina ramar, och till exempel skapa alternativa uppgifter, är även det 

exempel på hur man arbetar. Det är också mycket viktigt att man får med sig 
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vårdnadshavarna i arbetet. Vet de vad deras barn gör i skolan och får 

förtroende för skolan, så är chanserna större till att resultatet i slutändan blir 

bättre. Lärarna på Processtekniska Gymnasiet har i regel nära kontakt med 

vårdnadshavare. 

En intressant vidare fråga kring extra anpassningar, som diskuteras, är var 

gränsen går. Det har funnits diskussioner kring att elever ibland har förväntat 

sig för mycket av lärare och vårdnadshavare, och därmed tappat det egna 

ansvar som är viktigt att ha med sig in i vuxenlivet. Balansen är svår, men 

det är därför viktigt att arbeta på ett sådant sätt att både lärare, 

vårdnadshavare och elever ha inblick i hur ansvaret ska se ut. 

Det finns forskning som visar att kulturen på skolan är mycket viktig för 

elevers motivation. Detta har varit tydligt, framför allt i årskurs 3, där flera 

elevers omotivation tycks ha smittat av sig på andra elever. Här behöver 

skolan framåt fortsätta arbeta med att motivera alla och skapa en tydlig "vi-

känsla", samt att alltid ha målet i sikte för eleverna; ett mål som faktiskt kan 

leda till direkt anställning. 

Årets fokus på introduktionsprogrammen var närvaroarbete, och NO- och SO-

verkstad. So-verkstaden var uppskattad, och även om det inte ledde till betyg 

för eleverna med svenska som andraspråk (bortsett från ett), så ökade det 

trivseln på skolan och var ett av de lektionstillfällen med bäst närvaro. 

Ett annat fokusområde var ökad närvaro. Detta var lyckat så till vida att 

förekomsten av skolk inte var särskilt hög. Däremot var den anmälda 

frånvaron problematisk. Här kan vi se att arbetet med frånvarotrappan inte 

implementerades. Vid anmäld frånvaro togs inte de steg som föreskrevs. Man 

kan dock inte bortse från effekterna av pandemin och den frånvaro som 

restriktionerna ledde till. 

Det tredje fokusområdet, kollegialt lärande, fick tyvärr inte riktigt den styrfart 

som krävts. På Kunskapens hus inrättades en grupp som fick i uppdrag att 

driva arbetet i arbetslagen. Gruppen bestod av lärare med särskilt intresse, 

som utifrån litteraturstudie valde ut en metod, och ledde sedan arbetet. Även 

om tillfällena genomfördes, hade lärarna i gruppen inte tillräckligt avsatt tid 

för att driva arbetet effektivt, och de var också för få. 

Föregående år gjordes analysen att resultaten skulle ha varit bättre om vi inte 

haft distansarbete, en rimlig slutsats, men årets resultat visar inte riktigt den 

bilden. Resultaten i matematik är till exempel sämre, trots att undervisningen 

i stor utsträckning varit på plats. En förklaring är kunskapsluckor orsakade av 

pandemin. Nedskärningar gjort att lärarna fått svårare att undervisa då 

grupperna varit mer heterogena, trots att de inte varit större i elevantal. Den 

omstart som man hoppades på i föregående analys verkar inte ha infriat sig. 

Svenska som andraspråk är ett ämne där en stor del elever fått F eller inte 

betygsatts. Just denna grupp är en av dem där det har varit stora 

nivåskillnader. 
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Att flickor lyckas bättre generellt ser vi i både att det är fler pojkar som läser 

på IM programmet, procentuellt får pojkar och flickor F i lika stor 

utsträckning. Flickorna får dock fler betyg på de högre betygsstegen och ett 

högre meritvärde än pojkar. Flickorna hade fler streck satta, medan pojkarna 

i betydligt högre grad saknade betyg. Detta kan bero på att av de elever som 

flyttat eller avbrutit under terminen har fler varit pojkar. Det kan också ha 

varit pojkar med många betyg i sin studieplan som flyttat, och att det därför 

att påverkat utfallet. Ett område att undersöka är hur lärarnas kunskap om 

hur och när man sätter F kontra streck, eller låter en kurs fortsätta, ser ut. På 

IM-programmet är det vanligt att elever läser mer än ett år, särskilt på 

språkintroduktion. Det händer också att elever kommer i slutet av ett läsår, 

vilket gör att de inte hinner uppnå kunskapskraven. 

Resultaten visar att trygghet och studiero, samt små grupper, inte självklart 

leder till skolframgång. Elevernas individuella studieplan kan leda till en stor 

del självstudier, och enskilt arbete, även om man är i klass. Ett av de 

lektionstillfällen med bäst närvaro var som tidigare nämnts den som hade det 

största elevantalet då grupper slogs ihop. 

Gruppindelningarna under läsåret var också efter klasstillhörighet och inte 

kunskapsnivå, vilket ledde till stora kunskapsskillnader inom gruppen i till 

exempel matematik. Inom svenskundervisningen var undervisningen lärarledd 

och eleverna arbetade med gemensamma uppgifter, gruppen var också 

förhållandevis homogen. Här uppnåddes betyget E för samtliga. Dock var det 

ingen som fick ett högre betyg, vilket är intressant att fundera över, om det 

berodde det på elevernas kunskapsnivå, eller vad läraren bedömde. 

5.0 Utvecklingsplan 

Gymnasie Process 

I och med att processtekniska gymnasiet har elever som behöver extra 

anpassningar eller särskilt stöd kommer man under året arbeta med att skapa 

än bättre struktur och tydlighet i syfte att tydliggöra studierna för eleverna 

och därmed undvika missförstånd. Ett sätt att göra detta på är att införa 

samma struktur i elevernas lärplattform, oberoende av vilket ämne de läser. 

Arbetet med extra anpassningar på individ- och gruppnivå kommer fortsätta. 

Även om arbetet har kommit långt på några år så kommer strukturerna 

fortsätta utvecklas under året. Detta i syfte att inte bara få elever som ligger 

nära betyget E få verktyg att öka sin förståelse, utan även elever som siktar 

mot högre betyg. Även arbetet med att repetera No-ämnen fortsätter. 

Processtekniska gymnasiet kommer även arbeta med att eleverna skall kunna 

ta ett större eget ansvar. Lärarna är hjälpsamma, men eleverna måste också 

känna sin delaktighet och veta att deras ansvar är mycket viktigt för 

framtiden. 
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Arbetet med att konkretisera yrkesämnen skall fortsätta.  Ett sätt som man 

nu arbetar med är att ge eleverna i årskurs 2 kontinuerlig praktik. I stället för 

att lägga en dag i veckan för APL är de ute kontinuerligt två dagar i veckan. 

Detta underlättar för lärarna att koppla sin undervisning direkt mot vad de 

har gjort under sin APL, vilket i slutändan förtydligar för eleverna vad deras 

arbete går ut på och hur det kan kopplas till studierna. 

Det kollegiala lärandet med pedagogiska samtal skall fortsätta. Lärarna på 

processtekniska gymnasiet är både erfarna och specialiserade inom vilka 

områden. Genom ett tydligt kollegialt lärande kommer plattformar skapas för 

ett öppet erfarenhetsutbyte. Detta kommer bland annat kopplas till extra 

anpassningar/särskilt stöd. 

Ett mål är även att fortsätta öka söktrycket till processtekniska gymnasiet. 

Detta kommer göras delvis via marknadsföring, men också genom att 

personal och elever besöker och tar emot besök från andra skolan. Tanken är 

att ett sådant utbyte kan bli positivt för båda parter. 

Den strategiska planen syftar till högre måluppfyllelse och planen hålls 

levande på möten såsom APT. Bland annat är detta ett återkommande tema i 

skolutvecklingsdiskussionerna. 

Gymnasie IM 

Förra årets mål vad gäller ökad närvaro och kollegialt lärande ligger kvar. 

Från NO- och SO-verkstad kommer det som har fungerat bra att vidare 

förädlas. 

Arbetslaget identifierade språkutvecklande arbetssätt samt ett gemensamt 

arbete kring hur undervisning bedrivs (lektionsdesign, differentiering kontra 

anpassning) för att skapa tillgängliga lärmiljöer som viktiga 

utvecklingsområden. Syftet med dessa områden är givetvis det övergripande: 

ökad måluppfyllelse för eleverna. 

Under hösten kommer verksamheten tillsammans att läsa boken 

Lektionsdesign, för att ha som diskussionsunderlag i samtal om undervisning i 

praktiken. 

Material kring språkstärkande arbetssätt ska läsas och arbetas vidare med. 

Elevhälsoarbetet ska utvecklas till att ha mer fokus på ledning och stimulans 

och gruppnivå, i stället för individnivå. 

Strukturerat arbete för att frånvarotrappan ska användas fullt ut planeras. 

Utifrån tidigare analyser har nivågruppering inom exempelvis 

matematikundervisning lyfts fram som en framgångsfaktor, så detta kommer 
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att vägas in under höstens schemaläggning. Till detta kommer det fortsatta 

arbetet med att tydliggöra progressionen för eleverna. 

Gymnasiesärskolans kvalitetsrapport 

2021/2022 

Organisation: Gymnasiesärskola - Avdelning skola     

2.0 Utveckling och lärande 

2.1 Resultat 

Prioriterade mål och områden grupperat på övergripande 

mål 

 

Verksamhetsmål Bedömning Trend 

1. Normer och värden 

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska 

alla känna trygghet och glädje 
  

2. Kunskaper/Utveckling och lärande 

 1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i 

syfte att effektivisera. 
  

3. Barnens/Elevernas ansvar och inflytande 

Öka elevers delaktighet och inflytande   

4. Förskola/Skola och hem 

Få förståelse från föräldrar kring vikten av 

skolan och dess uppdrag 
  

7. Bedömning och betyg 

Implementera ny läroplan och nya kursplaner   

8. Rektorns ansvar 
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2.2 Verksamhetsmål: Barn- och 

utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare 

  

9. Strategiska planen 

Ett mer främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete 
  

Språkstärkande arbetssätt   

IKT som verksamhetsutveckling   

Systematiskt kvalitetsarbete   

Värdegrund och elevhälsoarbete   

2.2 Organisation 

På Kunskapens hus finns ett mindre särskolegymnasium där 4 elever startade 

läsåret 2021/2022. Särskolegymnasiets lokaler ligger i anslutning till IM-

programmet vilket gör att viss personalen delar sin tid mellan 

introduktionsprogrammen, processtekniska gymnasiets utbildning och 

särskolegymnasiet, vilket ger totalt två tjänster på plats. Tack vare att olika 

lärare kan användas på särskolan finns en bred ämneskompetens. 

Klassammansättningen på särgymnasiet varierar, ibland är alla samlade men 

viss tid delas eleverna in i mindre grupper.  

Av de lärare som är kopplade till gymnasiesärskolan har alla lärare utom en 

lärarlegitimation. De lärare som arbetar mest mot eleverna har dessutom lång 

erfarenhet av att arbeta med liknande elevgrupper. Gruppen överstiger inte 

fyra elever, men en del aktiviteter genomförs tillsammans med elever från 

introduktionsprogrammen för att öka känslan av samhörighet på skolan. 

2.3 Arbetssätt, arbetsformer och lärmiljö 

Särskolan har ett tydligt individbaserat fokus. Eleverna går inom olika 

programinriktningar vilket kräver stor individualisering för att tillgodogöra 

elevernas önskemål om program. Här pågår samarbete med till exempel 

yrkeslärare som har sitt huvudsakliga fokus inom vuxenutbildningen. Inom 

särskolan arbetar man tydligt med extra anpassningar och stödinsatser, till 

exempel genom anpassat material och mindre grupper. Fokus på individen 

gör att varje elevs undervisning kan se olika ut. Tack vare att eleverna går i 

samma byggnad som eleverna på introduktionsprogrammen så blir det en god 

gruppgemenskap på skolan. 

Samverkan med aktörer utanför skolan är av vikt, bland annat för att vara 

med och planera elevernas framtid efter skolan. Det kan handla om 
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samarbete med företag, IFO eller LSS. Studie och yrkesvägledning har en 

viktig roll i att hjälpa eleverna att hitta rätt program men också att informera 

och diskutera kring vad som kommer hända efter skolan. 

Eleverna i särgymnasiet deltar varje år i skolans enkät kring trygghet och 

studiero. Eleverna har goda möjlighet att vara delaktiga i sin utbildning 

genom att kunna påverka hur deras utbildning och undervisning ska 

organiseras och genomföras. Detta delvis tack vare att det är en liten grupp 

som läser på särgymnasiet. Representanter från särskolegymnasiet deltar 

även i Kunskapens hus samverkansmöten som genomförs en gång per 

termin. 

Särskolan har egna lokaler i samma byggnad som delar av 

introduktionsprogrammen håller till. Lokalerna är på egen våning för att skapa 

en lugn lärmiljö. Eleverna har tydlig struktur i sitt arbete, vilket innebär allt 

från fasta platser till strukturerad ämnesplanering. 

2.4 Normer och värden 

Elevhälsan träffas en gång i veckan i samband med elevhälsans träffar 

angående introduktionsprogrammen. Elevhälsan arbetar inom 

särskolegymnasiet nära lärarna, och verksamheten har regelbundna träffar 

med specialpedagog. Trygghet och trivsel är en viktig del i enhetens 

framgång. Lärarna arbetar med dessa begrepp som ledord och ser till att hålla 

planen mot kränkande behandling levande. Flera elever behöver extra 

trygghet och lärarna arbetar särskilt med att hitta rätt sätt att bemöta dem 

individuellt. 

Under vårterminen 2020 implementerades en närvarotrappa, som nu följs 

med god effekt, på särskolegymnasiet. Denna trappa tydliggör vilka steg som 

skall tas vid olika grader av oroande frånvaro. Då särskolegymnasiet är litet 

och föräldrakontakt är av yttersta vikt håller personalen kontakt med både 

vårdnadshavare och elev vid frånvaro. 

2.5 Samverkan 

Kontakten med vårdnadshavare är mycket viktig inom särskolan, både för att 

säkerställa elevernas pedagogiska och sociala situation. Ett nära samarbete 

genomförs därför med kontinuerlig kontakt. LSS, praktikplatser (näringsliv), 

IFO, arbetsförmedling och arbetsmarknadsenheten är även de viktiga aktörer 

både för att säkerställa en god utbildning, och för att förbereda eleverna för 

framtiden. 

Efter genomförd gymnasiesärskoleutbildning går de flesta elever vidare till 

andra verksamheter. Därför sker sällan överlämningar från 

särskolegymnasiet. 
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Vid övergångar från grundsärskolan till gymnasiesärskolan sker en 

överlämning. I regel är specialpedagog med på dessa möten. Då elever skrivs 

in på gymnasiesärskolan görs detta i samråd med den centrala elevhälsan i 

kommunen. I en del fall har eleverna tidigare haft en annan skolform, och 

behöver utredas för att skolformstillhörighet ska avgöras. I dessa fall är 

samverkan oerhört viktig då olika aktörer och ibland även kommuner är 

involverade. 

3.0 Nulägesbeskrivning 

Eleverna på gymnasiesärskolan har varit inskrivna på estetiskt program samt 

fastighet, anläggning och byggnation. Tack vare samarbete med övriga 

Kunskapens hus är detta möjligt. En yrkeslärare är kopplad till eleverna på 

deltid då de arbetar mot målen i sina yrkesämnen. 

I likhet med förra året har utvecklingsområdet under året handlat om att 

utveckla elevernas förmåga vad gäller det sociala samspelet samt att arbeta 

hälsofrämjande med fokus på att öka det psykiska välbefinnandet genom att 

ge eleverna verktyg att använda i olika situationer. Två av eleverna tog sin 

student under året, och här krävdes ett arbete för att förbereda inför 

framtiden. 

Ett av föregående års fokusområden var att hitta praktikplatser, och flera av 

eleverna var också ute på praktik, vilket var mycket uppskattat. 

Även detta läsår har samverkan med övriga verksamheter utökats. Vissa 

kurser har lästs ihop, och aktiviteter har genomförts tillsammans. 

Under läsåret har totalt 31 betyg satts på eleverna som varit inskrivna. Inom 

särskolan existerar inte betyget F. Eftersom det är så få elever och 

individanpassat så sitter eleverna ofta tillsammans. På gymnasiesärskolan gör 

man inte nationella prov. Det finns gruppindelning, men främst arbetar man 

gruppöverskridande, delvis för att det är så få elever, men också för att det är 

fördelaktigt för elevernas sociala situation. 

Gymnasiesärskolan arbetar mycket med trygghet och studiero. Eleverna är 

själva delaktiga i detta arbete. Några av eleverna har under året haft fasta 

tider med sina lärare för att diskutera hur man ska uppnå en så bra trygghet 

och studiero som möjligt. Lärarna arbetar efter konceptet "öppna dörrar", 

vilket innebär att eleverna alltid kan få tag i sina lärare. Även rektor har 

kontinuerliga samtal med några av eleverna. I maj varje år genomförs en 

enkät där fokus ligger på trygghet och studiero. I och med att eleverna är så 

få så genomför de enkäten tillsammans med eleverna på 

introduktionsprogrammet, ur ett anonymitetsperspektiv. Resultaten visar ett 

högt resultat vad gäller trygghet och att de mår bra i skolan. 
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4.0 Analys 

4.1 Jämföra 

Detta läsår var likt föregående, båda vad gäller antal elever och satta betyg 

och närvaro. Detta kan förklaras med att eleverna läser 4 år, och att de flesta 

nuvarande elever också var elever förra året. 20 ämnen har inte betygsatts. 

Utbildningen är individanpassad på ett sätt som gör det möjligt för eleverna 

att utvecklas och välja efter intresse. Tack vara att Kunskapens hus består av 

fler olika skolformer och lärare som samverkar över gränserna får eleverna 

tillgång till utbildningsinsatser och en social samvaro som de annars inte 

skulle ha haft. 

4.2 Tolka och förklara 

Detta år har eleverna inte varit lika drabbade av pandemin, även om den 

såklart varit en viktig faktor. Oron har också varit något högre i denna 

elevgrupp. Resultatet har dock inte varit bättre detta år än förra året.  

Att 20 ämnen inte har betygssatts kan bero på att de fortsätter till nästa 

år. Kontinuitet och upplägg av innehåll över tid har visat sig ge goda resultat 

och effekter på elevernas lärande. 

4.3 Problematisera och granska kritiskt 

Gymnasiesärskolan, till skillnad från introduktionsprogrammen, har en 

timplan att följa. Det nära samarbetet med introduktionsprogrammen, som 

har många positiva aspekter, kan dessvärre leda till att timplanen hamnar i 

skymundan för gymnasiesärskolan, vilket det absolut inte får göra. Att vara 

uppmärksam och skapa en balans, samt en tydlig dokumentation kring 

innehåll och samverkansprojekt kan motverka risken. 

Tyvärr har gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen periodvis saknat 

en studie och yrkesvägledare vilket lämnat ett för stort ansvar på 

pedagogerna. Fördelen med gymnasiesärskolans litenhet är att eleverna får 

mycket lärartid, men det betyder också utmaningar för hur utbildningen ska 

kunna genomföras på det sätt eleverna har rätt till. Ett av årets mål var att 

erbjuda ett sökbart gymnasiesärskoleprogram med olika yrkesutbildningar. 

Detta föll på att verksamheten inte kunde koppla APL-platser till utbildningen. 

Utmaningen verksamheten står inför är att behålla kvaliteten i utbildningen, 

samtidigt som det är ett mindre elevunderlag. Gymnasiesärskolan behöver 

därför ske integrerad medintroduktionsprogrammen detta läsår, då de 

inskrivna eleverna är ännu färre men behöver ett socialt sammanhang. Detta 

ställer höga krav på pedagogerna, och lärare med begränsad erfarenhet av 

elevgruppen behöver stöd i att möta dessa elevers behov. Det sker i samråd 
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med specialpedagog, samt personal från gymnasiesärskolan med stor 

erfarenhet av gruppen. 

5.0 Utvecklingsplan 

Utveckla stöd till samtliga pedagoger som möter elever inom 

gymnasiesärskolan är ett utvecklingsområde framöver. 

Det är viktigt att göra integreringen på ett sätt så att de har förutsättningar 

att utvecklas och att de får den utbildning de har rätt till under sina fyra år. 

Nu finns en studie- och yrkesvägledare kopplad till gymnasiesärskolan vilket 

har gett pedagogerna ett stöd i planeringen av elevernas kurser. 

De elever som läser ett nationellt program mot bygg och fastighet behöver få 

en strukturerad APL som bedöms av fastighetsläraren. 

Det finns en elevgrupp som inte fullt ut kan läsa ett nationellt program, utan 

individuella programmet. Verksamheten behöver skapa en organisation där 

dessa elever ryms. 

Vuxenutbildningens kvalitetsrapport 

2021/2022 

Organisation: Vuxenutbildning - Avdelning skola     

2.0 Utveckling och lärande 

2.1 Resultat 

Prioriterade mål och områden grupperat på övergripande 

mål 

 

 

Verksamhetsmål Bedömning Trend 

1. Normer och värden 

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska 

alla känna trygghet och glädje 
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2. Kunskaper/Utveckling och lärande

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn 

och elever ska prioriteras 

 1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i 

syfte att effektivisera. 

3. Barnens/Elevernas ansvar och inflytande

Öka elevers delaktighet och inflytande 

4. Förskola/Skola och hem

Få förståelse från föräldrar kring vikten av 

skolan och dess uppdrag 

6. Skolan och omvärlden

4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska 

vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil 

7. Bedömning och betyg

Implementera ny läroplan och nya kursplaner 

8. Rektorns ansvar

2.2 Verksamhetsmål: Barn- och 

utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare 

9. Strategiska planen

Ett mer främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete 

Språkstärkande arbetssätt 

IKT som verksamhetsutveckling 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Värdegrund och elevhälsoarbete 

105



 

 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 80 av 91 

Mått per prioriterat mål och område 

Mått Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Mål 

2022 

Bedömning Trend 

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet 

och glädje 

Vuxenutb: Öka 

möjligheterna till 

flexibel start på 

fler utbildningar än 

idag. 

 1 2   

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska 

prioriteras 

Vuxenutb: 

Språkförberedande 

yrkessvenska ska 

erbjudas alla 

elever i behov 

 90.00% 100.00%   

4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla 

utvecklar en hållbar livsstil 

Vuxenutb: 

Vuxenutbildningen 

ska medverka i 

alkohol och 

drogförebyggande 

aktiviteter, antal 

per termin 

 0 1   

2.2 Organisation 

Vuxenutbildning  

Kunskapens Hus organiserar all vuxenutbildning i Munkedals kommun. Där 

ingår SFI (Svenska För Invandrare), teoretiska kurser (gymnasiala och 

grundämnen), uppdragsutbildningar, kortkurser och yrkesvux. 

De flesta utbildningar inom vuxenutbildningen ges på plats, men i några 

ämnen, exempelvis matematik finns möjlighet att studera på distans. Vissa 

yrkesutbildningar erbjuder också distanslösningar. 

Inom vuxenutbildningen arbetar 21 lärare med undervisning, varav de flesta 

är behöriga. Flera av lärarna arbetar även inom andra verksamheter på 
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Kunskapens hus, bland annat på Processtekniska gymnasiet och 

Introduktionsprogrammen. Klasstorlekarna inom vuxenutbildningen varierar 

beroende på kurs eller program, men överstiger inte 25 personer. Inom 

yrkesutbildningar är klasstorlekarna mindre, för att kunna tillgodose den 

praktiska undervisningen samt behovet av APL på ett bra sätt. 

I och med att det finns en bred kompetens och att verksamheten spänner 

över stora områden, kan vi i hög utsträckning tillgodose kommuninvånarnas 

behov. Nya yrkesutbildningar startar i samverkan med näringslivet. Det finns 

en flexibilitet inom organisationen vilket gör att man kan rikta resurser åt 

enheter där det är extra stort tyck. Detta gör till exempel att det blir smidiga 

övergångar från Introduktionsprogrammen till vuxenutbildningen.  

2.3 Arbetssätt, arbetsformer och lärmiljö 

En specialpedagog är kopplad till enheten Kunskapens hus och är tillgänglig 

för handledning på vuxenutbildningen till 20%. Då ingen elevhälsa är 

lagstadgad inom vuxenutbildningen görs anpassningar av lärare i de fall de 

anses behövas. Lärarna inom vuxenutbildningen har erfarenhet av olika 

elevgrupper och är vana vid anpassningar. Sådana anpassningar kan till 

exempel vara längre tid vid prov eller extra handledningstid. 

Under 2022 har vuxenutbildningen deltagit i två ESF projekt via Westum; Get 

Ready In West och Future west. Det förstnämnda handlar om att få personer i 

sysselsättning som blivit arbetslösa under pandemin, medan det andra 

handlar om framtidens yrkesutbildningar. Båda dessa projekt har lett till ett 

stort nätverkande med kommuner som Kunskapens Hus inte brukar samverka 

med. 

Vuxenutbildningen har i dagsläget en studie och yrkesvägledare på heltid som 

arbetar mot yrkesutbildning och gymnasiekurser. Ytterligare en 

studievägledare arbetar med SFI och grundläggande vuxenutbildning som del 

av sin tjänst. Studie och yrkesvägledarna arbetar nära den pedagogiska 

personalen för att ge eleverna bästa möjliga hjälp. Det finns flera vägar att ta 

från vuxenutbildningen; en del planerar att fortsätta vidare på högskolor och 

universitet, medan andra siktar på att gå direkt ut i arbetslivet. 

Varje år genomförs en mitterminsutvärdering och en slutkursutvärdering inom 

varje kurs. Syftet med dessa utvärderingar är att ständigt förbättra 

undervisning, kursmaterial etcetera Varje lärare tar del av resultatet som 

sedan används för att utveckla varje kurs. Varje läsår genomförs även en 

enkät där trygghet och studiero utvärderas. Denna genomförs på alla enheter 

inom Kunskapens hus. 

En gång per termin hålls även ett samverkansmöte där elever från 

Kunskapens hus träffar skolledning och pedagogisk personal för att diskutera 

skolan och dess utbildningar. Detta möte skall vara ett forum för att utbyta 

idéer mellan elever och personal samt driva skolutvecklingen framåt. 
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2.4 Normer och värden 

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan 

arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta 

studier. Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den 

gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de 

grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. 

I skollagen (2010:800) slås det fast att utbildningen inom skolväsendet syftar 

till att elever ska inhämta och utveckla kunskap och värden. Den ska främja 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och 

en som verkar inom vuxenutbildningen ska också främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Kunskapens 

Hus arbetar med detta inom alla sina utbildningar, men själva sättet att 

arbeta kan se olika ut, till exempel om man läser inom yrkesutbildningar eller 

Svenska För Invandrare. 

Inom vuxenutbildningen finns ingen lagstadgad elevhälsa, dock finns en plan 

mot kränkande behandling samt en drogplan som alla elever skall vara 

medvetna om.  

Elevinflytande och demokrati är en viktig del inom de olika utbildningarna, till 

exempel genom att låta eleverna aktivt påverka hur de olika kurserna skall 

examineras, men även genom att ha kursrepresentanter på de 

samverkansmöten som genomförs varje termin.  

Närvaron är viktig även inom vuxenutbildningen men ramarna är friare än på 

grundskolan, vilket innebär att eleverna i diskussion med lärare bestämmer 

hur man skall ta igen eventuell frånvaro. Hur eleverna upplever sina 

möjligheter att påverka studierna undersöks i de enkäter som genomförs två 

gånger/termin. 

2.5 Samverkan 

Samverkan genomförs med diverse aktörer. Inom yrkesutbildningarna är ett 

nära samarbete med näringslivet mycket viktigt. Genom detta samarbete får 

eleverna möjlighet till APL och ett nätverk som kan leda till arbete efter 

genomförd utbildning. Arbetsförmedlingen har en stor roll och skolan för 

dialog med dem innan nya utbildningar startas, för att säkerställa att dessa 

utbildningar kan leda till arbete. 

Det kommunala samarbetet SKASAM där Kunskapens Hus samverkar med 

AME, IFO och näringslivsutvecklare har utvecklats och är nu en välfungerande 

samarbetsplattform. Ibland är även Arbetsförmedlingen med på dessa möten. 

Syftet med SKASAM är att göra fler kommuninnevånare anställningsbara och 

att färre är inom försörjningsstöd. SKASAM finns i flera nivåer; både på 
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ledningsnivå och operativ nivå. På ledningsnivån medverkar chefer, medan 

handläggare och Studie - och yrkesvägledare finns representerade i den 

operativa nivån.  

Ett nära samarbete med Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad bedrivs inom 

teoretiska vuxenutbildningen och yrkesutbildningar. Syftet är att 

kommuninnevånarna i dessa kommuner skall kunna söka utbildningar fritt, 

vilket leder till fler utbildningsmöjligheter för invånarna i Munkedals Kommun. 

Det är sällan vuxenutbildningen lämnar över elever mellan skolor. I de fall det 

görs så har studie- och yrkesvägledare samt kursläraren en viktig roll. 

3.0 Nulägesbeskrivning 

Elevgruppen kommer från många olika bakgrunder, men tack vare de 

möjligheter som finns på Kunskapens hus ges goda möjligheter till att arbeta 

mot kommunens mål att alla skall vara anställningsbara. 

På hela vuxenutbildningen har ett arbete för att förhindra avhopp pågått. Ett 

arbete med kollegialt lärande för att dela med sig av specifika 

kunskapsområden har utvecklats.  

Inom vuxenutbildningen skapades möjligheter till besök och öppet hus för 

framtida sökande elever samt ett utvecklat samarbete med branschen. På 

vuxenutbildningen på Processtekniska gymnasiet arbetade man specifikt med 

att profilera sig mot miljö. Inom SFI fortsatte arbetet med mer praktiska 

inslag, att stärka den skriftliga och muntliga produktionen och utöka 

samarbetet med externa aktörer i syfte att hjälpa eleverna. 

Det långsiktiga målet är fortsatt att öka anställningsbarheten och ha färre 

invånare i försörjningsstöd. 

Under höstterminen 2021 var 328 elever inskrivna på vuxenutbildningen och 

under vårterminen 2022 var 363 elever inskrivna. 

Underhöstterminen 2021 var 66 elever inskrivna på SFI och under 

vårterminen 2022 var det samma antal. SFI är uppdelat i fyra delkurser; A, B, 

C och D.  

På grund av Covid-19 pandemin fanns det under året perioder då SFI fick 

genomföras på distans. När undervisningen var på distans genomfördes den 

genom en lärplattform avsedd för SFI, samt genom teams, telefonsamtal och 

möten i mindre grupper. 

Under höstterminen 2021 fick 12 elever inom SFI betyg och under 

vårterminen 2022 fick 28 elever inom SFI betyg, vilket är en något högre 

siffra än tidigare år. Ser man i vilka kurser eleverna fått betyg syns dock en 

tydlig skillnad mellan nivåerna. I högre nivåer som C och D får fler betyg. 

109



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 84 av 91 

Vad gäller enskilda kurser inom vuxenutbildningen har kurser erbjudits under 

läsåret i engelska grund, engelska 5 och 6, enskilda komvuxarbeten, 

matematik grund, matematik 1-4, svenska och svenska som andraspråk på 

grundläggande nivå samt gymnasiekurserna 1,2 och 3. 

De grundläggande kurserna är uppdelade i fyra delkurser och här redovisas 

statistik för den sista delkursen, alltså då man är helt klar inom respektive 

ämne. Inom de grundläggande kurserna har de elever som fullgjort sin 

utbildning på nationell delkursnivå 4 (sista delkursen) nått varierande 

måluppfyllelse beroende av vilket ämne de läst. Inom engelska fick sju av tio 

elever ett godkänt betyg, inom matematik en av tre och inom svenska som 

andraspråk 14 av 19 elever. 

Sju elever läste Engelska 5 under läsåret. Alla elever utom en fick betyget E 

eller högre. Tretton elever läste kursen Engelska 6. Av dessa fick fyra elever 

betyget F, vilket är ett något sämre resultat än tidigare år. 

Matematikkurserna genomförs lite annorlunda då de är på närdistans. Av de 

11 elever som läste Matematik 1a eller b nådde fem elever betyget E eller 

högre, av de 13 som läste Matematik 2 a, b eller c nådde sju elever betyget E 

eller högre, och av de tre elever som läste Matematik 4 nådde en betyg. 35 

elever läste svenska som andraspråk på Kunskapens Hus under året. Av 

dessa nådde 23 elever betyget E eller högre. Vad gäller svenska som 

andraspråk 2 nådde 12 av 14 elever betyget E eller högre och i Svenska som 

andraspråk 3 nådde 13 av 14 elever betyget E eller högre. 

Alla tre elever som genomförde komvuxarbetet nådde betyg. 

Det finns inget krav på nationella prov inom vuxenutbildningen (undantaget 

SFI. Under våren genomfördes inga nationella prov på grund av pandemin. I 

stället användes Skolverkets bedömningsstöd.  

Resultaten i årets enkät om trygghet och studiero var goda både vad gäller 

trygghet och studiero. Dock är resultaten under åren svårtolkade på grund av 

att man under pandemin fått arbeta en del på distans. 

Under läsåret 2021/2022 har följande yrkesutbildningar genomförts; 

trädgårdsutbildning (22 elever), fastighetsskötarutbildning (5 elever), 

svetsutbildning (8 elever), Vård- och omsorgsutbildning (18 och 19 elever 

fördelat på två klasser), byggutbildning med inriktning mot snickare, 

plattsättare och mattläggare (9 elever), processteknikerutbildning (11 elever), 

Personbilsmekaniker (5 elever) och truck och logistikutbildning (24 elever 

fördelat på två terminer). Utöver detta har totalt 112 elever gått 

kortkursutbildningar samt fyra valideringar. Av de som genomfört 

utbildningarna som avslutades våren 2022 hade 70 av 87 arbete 2022-06-10. 

I denna utvärdering är kortkurser inte inkluderade. 

Måluppfyllelsen på yrkeskurserna är generellt mycket hög. De allra flesta 

elever får betyget E eller högre på de kurser de läser.  
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Kompetensen hos yrkeslärarna är god. Lärmiljöerna inom Kunskapens hus är 

väl anpassade efter de kurser som ges i och med att det finns möjlighet att i 

en autentisk miljö öva på sitt framtida yrke. Kurserna är både teoretiska och 

praktiska. Den praktiska delen övas både på plats på skolan, och genom att 

eleverna har arbetsplatsförlagd utbildning. 

Vad gäller trygghet och studiero visar den enkät som genomförts att elever i 

regel känner sig trygga inom hela vuxenutbildningen. Resultatet är högt även 

vad gäller att få den hjälp och det stöd man behöver utifrån varje individs 

förutsättningar. 

4.0 Analys 

4.1 Jämföra 

Ett fokusområde inom hela vuxenutbildningen är arbetet med att förhindra 

avhopp och detta arbete behöver fortsätta. Verksamheten vill ha kontinuitet 

och stabilitet och avhopp tenderar att försvåra planering och resursplanering. 

Det är något svårt att jämföra avhopp över tid då orsakerna till avhoppen inte 

dokumenteras. Inom vuxenutbildningen finns både det som kan betraktas 

som negativa avhopp och det som kanske är mer naturliga och positiva 

avhopp. Exempel på negativa avhopp är om en elev inte kan fortsätta studera 

på grund av svårighetsgrad eller ekonomiska omständigheter. Ett positivt 

avhopp kan till exempel vara att eleven får arbete. Vid en jämförelse med 

tidigare år kan vi dock inte se att det varit fler avhopp 21/22 än tidigare.  

Det kollegiala lärandet är också påbörjat, och jämfört med tidigare år finns en 

känsla av att det nu är mer naturligt att prata om ämnet samt att våga visa 

att man har ett område där man har en hög kompetens att bidra med. Ett 

öppet, kollegialt och naturligt samverkansklimat, där fler hjälper till att dra 

utvecklingen kan leda till ökad kompetens hos alla.  

Inom vuxenutbildningen skapades möjligheter till besök och öppet hus för 

framtida sökande samt ett utvecklat samarbete med branschen. Arbetet med 

besök kunde dock inte genomföras fullt ut på grund av pandemin. Däremot 

finns det användbara ramar kring hur man kan genomföra detta framåt. 

Vuxenutbildningen har haft ett öppet hus på hösten och ett på våren. Öppet 

hus fyller två syften; dels att få fler invånare intresserade av våra 

utbildningar, dels att visa allmänheten vad vi gör på Kunskapens Hus. 

På vuxenutbildningen på Processtekniska gymnasiet arbetade man specifikt 

med att profilera sig mot miljö. Det visade sig vara svårt att få certifikat eller 

liknande, vilket var ett mål. Däremot fördes diskussioner om miljön inom 

utbildningen. I och med samarbetet med Arctic Paper och deras miljöprofil blir 

arbetet viktigt för verksamheten men också för att utbilda mot framtida 

yrkesliv och behov.  
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Inom SFI fortsatte arbetet med mer praktiska inslag, att stärka den skriftliga 

och muntliga produktionen och utöka samarbetet med externa aktörer i syfte 

att hjälpa eleverna. Arbetet har sett olika ut, och de praktiska inslagen på 

plats på andra platser än skolan har fått hållas tillbaka i och med pandemin. 

Däremot arbetar man, specifikt inom vissa kurser, med att förbättra den 

skriftliga produktionen. 

Det finns en mycket tydlig koppling mellan skolbakgrund och progression 

inom SFI. Äldre elever med låg skolbakgrund tenderar att inte klara av hela 

SFI utan fastnar ofta i de tidiga delkurserna. Därmed är progressionen oftast 

lägre i de tidiga kurserna och dessa blir ibland som flaskhalsar. Det kan även 

finnas elever med läs- och skrivsvårigheter i SFI som inte har utretts. Det är 

svårt att nå en lösning inom denna fråga då det oftast krävs en viss språklig 

nivå för att genomföra en utredning. Jämförs läsåret 21/22 med läsåret 20/21 

syns dock en viss förbättring vad gäller måluppfyllelse. En orsak till att fler 

betyg, 28 på våren jämfört med 12 på hösten, satts kan vara att pandemin 

spelar mindre roll i utbildningen. Att elever får sin SFI-undervisning på plats 

är av vikt. Elever med låg närvaro har svårare att nå måluppfyllelse. Under 

läsåret har man arbetat strukturerat med fasta upplägg, vilket leder till 

tydlighet för eleverna och förbättrad progression. En annan skillnad jämfört 

med tidigare år är att eleverna i SFI-klassrummen pratar många olika språk. 

Den gemensamma nämnaren i klassrummet, men även på rasterna, blir då 

svenska och det får eleverna att samlas kring språket, vilket på sikt gör att de 

når bättre progression. 

En styrka med de enskilda kurserna inom vuxenutbildningen är att lärarna 

ofta kan göra individuella lösningar som hjälper individen. Vissa elever 

behöver mycket hjälp på plats, medan andra klarar sig på egen hand. Vid en 

jämförelse mellan kurser som alltid ges på plats kan vi dock se att kurser med 

närdistans (matematik) har lägre måluppfyllelse än övriga kurser som ges på 

plats. En orsak till detta, som behöver ses över och tas med framåt, är att 

distansutbildning inte passar alla. Upplägget på Kunskapens Hus är att man 

alltid kan få hjälp på plats, men det finns en svårighet i att få eleverna att 

själva förstå detta. Utan daglig kontakt med läraren tycks det vara svårt för 

eleverna att känna sig motiverade. Läraren i matematik har provat olika sätt 

för att eleverna skall arbeta kontinuerligt även på distans, såsom fler 

inlämningsdatum.  

Något färre nådde betyg i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå än 

tidigare år. Det är ett stort steg att ta att gå från SFI till grundläggande 

svenska, vilket kan vara en del av förklaringen. Tiden, som man ska klara 

utbildningen på, kan ibland helt enkelt vara för kort. 

Det finns också en viss eftersläpning i betygen, då en del elever når F, men 

senare lyckas nå högre betyg. Att jämföra kön inom de enskilda kurserna är 

inte lika relevant som att jämföra skolbakgrund. Elever som studerat mycket 

tidigare tenderar att lättare nå kunskapskraven. Ytterligare en aspekt som 

hjälper elever att nå måluppfyllelse inom enskilda kurser är deras målbild. 
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Elever med tydliga mål, såsom att söka vidare till universitet eller högskola, 

tenderar att lättare nå betyg.  

Elever som läser på skolan som en sysselsättning har det betydligt svårare. 

Har läraren god kontakt och god återkoppling till sina elever tenderar dock 

även att dessa elevers resultat att öka. Då närvaroplikten saknas inom 

vuxenutbildningen kan det ibland vara svårt för lärare att skapa gruppkänsla 

och grupptillhörighet. Grupptillhörighet leder till trygghet som i sig leder till 

bättre studieresultat. 

Likt förra läsåret får många som klarat en yrkesutbildning arbete fort efter 

utbildningen. Förra läsåret hade 32 av 57 elever arbete vid kursslut. Detta 

läsår har 70 av 87 elever arbete. Anledningen till att antal elever är högre 

detta läsår är att vård -och omsorgsutbildningen pågick under förra läsåret, 

men nu är avslutad. Att många når anställningsbarhet och dessutom får 

arbete är mycket positivt och kan tänkas bero på att vi i samarbete med 

näringslivet bedriver rätt utbildningar. Jämfört med förra året har dessutom 

samarbetet med arbetsförmedlingen blivit bättre. Anledningen till det kan 

förmodligen hittas i att de har infört delar av sina nya strukturer och därmed 

kan arbeta mer effektivt. 

Inom våra yrkesutbildningar syns att fördelningen mellan män och kvinnor är 

relativt jämn. I respektive kurser går dock att skönja att något kön 

dominerar. Inom trädgårdsutbildningen är till exempel majoriteten kvinnor, 

medan männen dominerar inom svetsutbildningen. Verksamheten arbetar för 

att ha utbildningar som är attraktiva, oavsett ålder och kön. Det finns olika 

anledningar till att man söker olika utbildningar. Många som söker trädgård 

gör det av intresse och några har egna företag som de behöver utbilda sig 

inom, medan elever som söker vår truck, lager och logistikutbildning är elever 

som är helt nya på arbetsmarknaden eller arbetslösa.  

4.2 Tolka och förklara 

En svårighet inom hela vuxenutbildningen är att det inte finns någon 

lagstadgad elevhälsa, samtidigt som elever som läser på vuxenutbildningen 

inte sällan har en brokig skolbakgrund och ibland även ett motstånd till 

skolan. Många elever har också NPF-diagnoser. Vi har en specialpedagog på 

20% som kan handleda lärarna i vissa frågor, vilket är mycket bra. Lärarna på 

vuxenutbildningen har i många fall också arbetat länge, vilket lett till att de 

har erfarenhet med elever av ovan beskrivna problematik. Därav blir också 

det kollegiala lärandet en viktig aspekt framåt, då många lärare besitter 

kunskaper som kan vara nyttiga för alla. Likt tidigare visar trygghet och 

studiero-enkäten på goda resultat, även om elever på SFI inte kan genomföra 

enkäten på samma sätt som övriga elever. 

Att måluppfyllelsen skiljer sig mellan AB-nivå och CD-nivå på SFI kan 

förklaras med att de elever som når CD-nivå oftast har skolbakgrund och 

sociala förutsättningar som gör att de har goda möjligheter att nå 
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måluppfyllelse. Organisationen inom alla kurser är både tydliga och 

strukturerade på liknande sätt, men det är svårare att få elever som är äldre, 

utan skolbakgrund och i vissa fall analfabeter att nå måluppfyllelse snabbt. 

Genom att hålla strukturer och tydlighet så är dock målet att fler elever skall 

nå sina mål. 

Det finns en problematik i närdistansutbildningar då alla elever inte klarar av 

den frihet som detta innebär. Läraren som arbetar med detta arbetar ständigt 

för att hitta lösningar som fungerar för dessa elever, och är inte rädd för att 

kalla in elever som inte klarar av denna form av undervisning. Att det sedan 

inte finns samma tydliga närvarokrav som på grundskolan skapar ofta 

svårigheter både för lärare och elever. Lärarna kommer dock inom de 

enskilda kurserna att arbeta mer med att få hit eleverna och dessutom skapa 

gruppkänsla, med förhoppningen är att fler kommer känna sig manade att 

komma till skolan. Det skulle också vara behövligt med ett utökat samarbete 

mellan lärarna i svenska som andraspråk och SFI-lärarna för att övergången 

från SFI till grundläggande kurser ska bli smidigare. Det är fortfarande många 

som inte klarar kunskapskraven i de grundläggande ämnena och en del av 

förklaringen till det kan vara att man som elev inte ser på vilket sätt 

svårighetsgraden höjs. 

Inom yrkesvux är det tydligt att personer från olika ställen söker olika 

utbildningar. Inom till exempel processteknikerutbildningen, finns flera elever 

som kommer från vården för att skola om sig, medan andra kommer direkt 

från arbetslöshet och inte har varit på någon skola på flera år. Detta leder 

ofta till att utbildningarnas elevunderlag är spretigt. Resultatet inom 

yrkesutbildningarna är i regel gott, men statistiken kan ljuga något. Då en del 

elever hoppar av i början av utbildningarna tas platserna i vissa fall över av 

elever som står på kö. I och med att de som ligger längst från 

arbetsmarknaden går först så kan det innebära att elever i stort behov av 

utbildning inte slutför någon utbildning, samt att personer med bättre 

förutsättningar tar platsen. Verksamheten måste därför bli bättre på att hålla 

kvar elever som ligger långt från studier. Trygghet och trivsel ligger högt på 

hela vuxenutbildningen, och verksamheten arbetar just nu för att skapa 

bättre gruppkänsla på hela skolan vilket förhoppningsvis skall attrahera fler 

elever att börja och slutföra sin utbildning. 

4.3 Problematisera och granska kritiskt 

Verksamheten har i regel svårt att få elever, vilket är motsägelsefullt då det 

är känt att det finns arbetslösa personer i behov av utbildning. Verksamheten 

söker vägar, men behöver fortsätta med detta, för att få elever att söka till 

skolan. Många som söker till Kunskapens Hus ingår i försörjningsstöd, vilket 

göra att samarbetet med AME och IFO är oerhört viktigt. Däremot är det svårt 

att nå elever och få dem att söka via medier eller sociala medier. 

Evidens för att elever på skolan känner trygghet och studiero finns tack vare 

de enkäter som genomförs varje år. Det som är problemet med denna typ av 
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undersökning är att det främst är eleverna som är på plats som gör enkäten. 

Vilka gör den inte? Varför är inte de på skolan? Dessa frågor behöver utredas 

vidare. 

Vad gäller distansundervisning är forskningen delad, men vad som är tydligt 

är att denna typ av undervisning inte passar alla elever. Vuxenutbildningen 

skall vara flexibel, men hur skall man få elever själva att inte ta den enkla 

vägen? Att läsa på distans kan för många elever vara att föredra, men en del 

elever behöver extra uppmuntran och motivation, något som kan vara svårt 

att få till på distans. En utmaning framåt är att göra vuxenutbildningen än 

mer flexibel utan att en viss typ av elever blir lidande. 

Vad gäller betyg kan den ibland inom vuxenutbildningen vara missvisande. 

Elever kan få F en termin, då de inte haft tillräckligt med tid, för att sedan 

skiva in sig igen och slutföra utbildningen. Likvärdigheten i betygsättningen är 

också alltid en aktuell fråga, men inom vuxenutbildningen har vi ett 

samarbete med Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad och inom ramen för 

det samarbetet kan man arbeta med likvärdighet. 

Att anställningsbarheten är hög efter avslutad anställning är positivt, men 

även den statistiken kan vara något missvisande. Hur lång anställning får 

personerna? Är det inom branschen man är utbildad till? Oavsett visar den 

höga anställningsgraden att vi inom vuxenutbildningen riktar in oss på rätt 

branscher. 

5.0 Utvecklingsplan 

Målen ser något olika ut inom de olika delarna inom vuxenutbildningen. Hela 

vuxenutbildningen behöver dock arbeta med kollegialt lärande, främst inom 

varje arbetslag. Det kollegiala lärandet syftar till att öka kompetensen hos de 

enskilda lärarna men utan också för att svetsa samman arbetslagen. 

För att ge eleverna bättre förutsättningar att nå högre måluppfyllelse planerar 

verksamheten att införa en studiehall som eleverna kan gå till utöver sina 

garanterade timmar.  

Fortsatt utökad samarbete med andra aktörer såsom AME och IFO. Att lärare 

från SFI är med i den operativa delen av SKASAM. Syftet är att detta skall 

hjälpa den enskilda eleven att på sikt bli anställningsbar 

 Samverkan med övriga kommuner inom noden behövs. Både för att lärarna 

skall lära sig av varandra, och för att eleverna skall ha möjlighet att se vilka 

framtida yrkesutbildningar de har möjlighet att söka till. 

Många elever inom SFI saknar digital kompetens. Detta är någonting lärarna 

framåt kommer arbeta extra med. 
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Vidare behöver verksamheten arbeta med att förtydliga kunskapskraven för 

eleverna, samt skapa strukturer för en likvärdig bedömning på SFI. 

Lärarna inom de enskilda kurserna kommer att arbeta med ett tydliggörande 

av närvaro/frånvaro. I och med att det inte finns samma frånvarosystem som 

på grundskolan så behöver eleverna medvetandegöras på hur deras studier 

kan påverkas vid låg närvaro. 

Mer arbete för att förbättra studietekniken behöver prioriteras. Detta är ett 

led i att förbereda och underlätta för elever, som ofta kommer till skolan efter 

ett långt uppehåll eller med kort skolbakgrund. 

Studiebesök i fortbildningssyfte behöver genomföras inom yrkesvux.  I och 

med pandemin har få studiebesök genomförts. Detta är en viktig del för 

yrkeslärarna, då många branscher ständigt förändras. 

En kombinationsutbildning har startat inom en vård- och omsorgsgrupp. Här 

kommer ett tydligare samarbete genomföras mellan svenskläraren och 

yrkesläraren i syfte att stärka elevernas språk. En vårdlärare från Kunskapen 

Hus kommer också utbildas till att bli språkombudsutbildare, för att kunna 

utbilda språkombud på arbetsplatser. Dessa skall sedan underlätta bland 

annat kommunikationen ute i verksamheterna. 

Från vårterminen 2023 har vuxenutbildningen en skyldighet att validera inom 

de ämnen man erbjuder. Under året kommer en del av det kollegiala lärandet 

för yrkeslärarna bestå i att lära sig mer om valideringsprocessen. 

Fortbildningsinsatsen kommer att ledas av en yrkeslärare som vidareutbildar 

sig inom validering. 

Fokus på att skapa branschråd/programråd i samtliga kurser. Det har varit 

historiskt svårt att genomföra dessa då många företag inte anser sig ha tid att 

delta. Samtidigt har dessa råd många tydliga syften, till exempel att skapa 

vägar för APL och undersöka branschens behov av framtida personal. 
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1.0 Arbetsgång 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella 

målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga 

pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 

förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 

verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya 

metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i aktivt samspel 

mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen 

som med det omgivande samhället. 

Allt kvalitetsarbete ska utgå från kvalitetshjulet 

 

2.0 Utveckling och lärande 

2.1 Resultat 

Prioriterade mål och områden grupperat på övergripande 

mål 

Verksamhetsmål Bedömning Trend 

1. Normer och värden 

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska 

alla känna trygghet och glädje 
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Bibehålla föräldrar och barns upplevelse av hög 

trygghet och trivsel på förskolan 
  

Ökning av andelen föräldrar som svarar på 

föräldraenkäten 
  

2. Kunskaper/Utveckling och lärande 

1.1 Verksamhetsmål: Alla ska nå 

gymnasiebehörighet och fullfölja sina 

gymnasiestudier inom tre år 

  

 1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i 

syfte att effektivisera. 
  

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn 

och elever ska prioriteras 
  

Utveckla det språkstärkande arbetet    

Utveckla personalens kunskap om analysens 

betydelse i det SKA samt hur analysen leder till 

utformning av lärmiljöer och undervisning.  

  

Utveckla den pedagogisk dokumentation och i 

högre grad fånga barnets tankar och idéer 

genom att reflektera mer tillsammans med 

barnen 

  

Ökning av antal vårdnadshavare som lägger in 

schema i Edlevo i tid 
  

4. Förskola/Skola och hem 

Ökad kommunikation med föräldrar   

Ökning av antal vårdnadshavare som svarar på 

föräldraenkäten. 
  

Ökad tydlighet gentemot föräldrar   

5. Övergång och samverkan 

3.1 Verksamhetsmål: Barn- och 

utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO 

och andra viktiga aktörer 

  

6. Skolan och omvärlden 
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4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska 

vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil 
  

8. Rektorns ansvar 

2.2 Verksamhetsmål: Barn- och 

utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare 

  

Ökad delaktighet hos personalen i 

kvalitetsarbetet 
  

Mått per prioriterat mål och område 

Mått Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Mål 

2022 

Bedömning Trend 

1.1 Verksamhetsmål: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja 

sina gymnasiestudier inom tre år 

Förskola: Samtlig 

personal arbetar 

med tecken som 

stöd kopplat till 

Inprint 

 77.50% 100.00%   

Förskola: Alla 

avdelningar 

genomför TRAS 

under våren 

 80.00% 100.00%   

Förskola: Alla 

avdelningar 

genomför TRAS 

under hösten 

 87.50% 100.00%   

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet 

och glädje 

Förskola: Resultat 

från föräldraenkäten 

(Fråga: Jag upplever 

att mitt barn trivs 

på förskolan) 

 91.00% 100.00%   

Förskola: Resultat 

från OSA-enkäten 

 4.2 4.5   
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(Fråga: Jag upplever 

trivsel och 

gemensakp med 

mina kollegor) 

2.2 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara 

en attraktiv arbetsgivare 

Förskolan: Alla inom 

BoU kan 

rekommendera 

vänner och bekanta 

att jobba inom 

förvaltningen (OSA 

enkäten skala 0-5) 

 4.0 4.5   

Förskola: Alla inom 

BoU ska känna till 

målen för 

verksamheterna 

(OSA– enkät) 

 4.1 4.5   

Förskola: 

Kortidssjukfrånvaron 

sänks till 

 14.60% 4.50%   

3.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska 

samverka med IFO och andra viktiga aktörer 

Förskola: 

Samverkansdagar 

mellan 

skola/förskola och 

socialtjänst, antalt 

per år 

 2 2   

Förskola: Ifo deltar 

på APT på alla 

förskolor 

 0.00% 100.00%   

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska 

prioriteras 

Förskola: Alla barn 

0-5 år i kommunal 

verksamhet i behov 

av insats får det 

 95.00% 100.00%   
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innan de börjar 

förskoleklass. 

Förskola: Alla barn 

listade på VC i 

Munkedal som är 

2,5 år ska ha besökt 

Familjecentralens 

team och insats har 

erbjudits de barn 

som är i behov av 

stöd. 

 75.00% 100.00%   

4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla 

utvecklar en hållbar livsstil 

Förskola: Alla 

enheter ska 

genomföra 

aktiviteter med 

fokus på hållbar 

livsstil, antal per år 

 2 2   

Förskola: Alla 

verksamheter ska 

ges möjlighet till 

källsortering 

 80.00% 100.00%   

 1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera. 

Förskola: Alla 

nyanställda har fått 

introduktion i Teams 

 100.00% 100.00%   

Förskola: 

Vårdnadshavarna 

lägger in schema 

senast två veckor 

innan. 

 80.00% 90.00%   
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2.2 Organisation 

Avdelning Förskola 

Avdelning förskola består av fyra förskolområden med gemensam 

barnomsorgssekreterare och förskoleadministratör, samt familjecentral och 

central barnhälsa. För varje förskolområde finns en rektor med pedagogisk 

examen och en av rektorerna deltar i den statliga rektorsutbildningen medan 

tre har rektorsexamen. Den centrala barnhälsan består av specialpedagoger 

och logoped och vänder sig till kommunens alla förskolor. 

Rektorsområden 

Område 1 är Dingle och Hällevadsholms förskola, totalt 8 avdelningar. Under 

vårterminen 2022 flyttade Dingle förskola in i tillfälliga lokaler i anslutning till 

Centrumskolan eftersom förskolan ska totalrenoveras. 

Område 2 är Önnebacka förskola som är belägen på Stale med 7 avdelningar 

samt 4 dagbarnvårdare. 

Område 3 är Inspiratören, Älgen och Herrgårdens förskola som är belägna i 

centrala Munkedal med totalt 7 avdelningar. Under höstterminen 2021 var en 

avdelning stängd på Inspiratören under en omfattande renovering. Övriga 

barngrupperna var då utökade och personalen förtätades. Herrgårdens 

förskola och Älgens förskola har mottagningskök som verksamheten ansvarar 

över med tillhörande livsmedelshygienkontroll. 

Område 4 är Hedekas och Kungshöjdens förskola, totalt 7 avdelningar. 

Barngrupperna skiljer sig åt mellan områdena både gällande antal barn och 

sammansättning. En del förskolor har barngrupper med barn 1-4 år samt 5-

års-grupp och andra delar in i småbarnsgrupp respektive storbarnsgrupp. 

Generellt gäller att det är färre barn på småbarnsavdelningar än avdelningar 

med äldre barn. Rektorerna får budget baserat på 17,5 barn per avdelning 

och 3 personal och organiserar grupper utifrån det. 

På Munkedals förskolor är mer än hälften av personalen utbildade 

förskollärare medan andra är barnskötare eller outbildade. Förskollärarna är 

de som planerar undervisningen. Rektor och personalen på förskolan 

samarbetar med att lösa arbetsorganisationen vid personalfrånvaro. 

Beläggningen av barn ses över för att finna lösningar genom samarbete i 

huset och vid behov tillsätts vikarie. 
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Varje avdelning på förskolorna har två timmar till avdelningsplanering och 

varje medarbetare har enskild planeringstid utifrån ansvar, cirka två till två 

och en halv timme enskild planering per personal. Lärgrupper är en 

mötesform som leds av lärledare där pedagogerna ges utrymme till kollegialt 

lärande. Träffarna planeras utifrån årsplanen och läggs ut i kalendarium en 

gång i månaden. Gemensamt med övriga förskolor i kommunen genomförs 

språkombudsträffar, IKT träffar, måltidspedagogik, HYFS möte tillsammans 

med BVC, nätverk förskola och Loksam och här deltar representanter från 

verksamheten. 

Det finns fyra kommunala dagbarnvårdare i Munkedal. Två dagbarnvårdare 

bedriver verksamhet i sina hem och två samarbetar i en lokal och kallar sig 

Sagoslottet. Under läsåret 2021-2022 har det funnits 21 placerade barn i 

verksamheten som är fördelade med 10 hos dagbarnvårdarna i lokal, sex barn 

hos den ena dagbarnvårdaren i sitt hem och fem hos den andra. För 

pedagogisk omsorg gäller inte grundskolans, förskoleklassens och 

fritidshemmets läroplan (Lgr11) eller förskolans läroplan (Lpfö98). Regeringen 

har emellertid i förarbeten uttalat att förskolans läroplan ska vara vägledande 

för all pedagogisk omsorg. 

Central barnhälsa och Familjecentral 

På Skatten i centrala Munkedal finns familjecentral och central barn- och 

elevhälsa. Centrala Barnhälsan är en stödfunktion för all kommunal 

barnomsorg för barn som är 0-6 år. Familjecentralen riktar sig till familjer 

med barn som är 0-6 år. I Centrala Barnhälsan ingår en logoped (0,5) och två 

specialpedagoger (1,1). 

På familjecentralen arbetar en förskollärare (1,0), en logoped (0,5), en 

kurator (0,8), en specialpedagog (0,4), två barnsjuksköterskor från 

barnavårdscentralen (2,0), en barnhälsovårdspsykolog och flera barnmorskor 

från barnmorskemottagningen. Till BVC hör även barnläkare. 

Samtlig personal inom avdelning förskola har APT (arbetsplatsträff) med sin 

chef ca 1 gång i månaden. Utöver det deltar personalen i olika mötesformer 

som rör planering, utveckling, fortbildning, samverkan mm. All 

kompetensutveckling är relaterad till förskolans uppdrag och den strategiska 

kompetensutvecklingsplanen. 

2.3 Arbetssätt, arbetsformer och lärmiljö 

Arbetssätt och arbetsformer 

Förskolorna arbetar med åldersindelade avdelningar där uppdelningarna ser 

olika ut mellan förskolorna. Avdelningarna samarbetar och ofta är det 

avdelningar med yngre barn som samarbetar med avdelningar med äldre 

barnen där överskolning av de äldsta i gruppen sker under våren inför byte av 
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avdelningen på hösten. En målsättning är att dela in barnen i mindre grupper 

under dagen. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att utbildningen ska främja 

alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Pedagogernas 

dokumentation, reflektion och analyser i kvalitetsarbetet sker i webbverktyget 

UNIKUM och de utgår från en gemensam mall för det systematiska 

kvalitetsarbetet som är likvärdig för hela kommunen. Genom enskild 

planering och avdelningsplaneringar skapas den röda tråden i arbetet med 

hjälp av reflektionsprotokoll. 

För att få systematik i kvalitetsarbetet finns ett årshjul som visar hur arbetet 

ska genomföras och vilka förväntningar som finns på pedagoger och 

arbetslag. Uppdraget är att utgå från barnens perspektiv och genom kvalitativ 

interaktion med barnen skapa tillfälle för lärande. Barns lärande är relationellt 

då de lär sig i interaktion och kommunikation med omvärlden. Att ge barnen 

frihet och möjlighet att agera tillsammans med varandra i en tillåtande miljö 

är grunden för lekfullt lärande. Det innebär att det skapas relationer mellan 

barnet och pedagogen, andra barn, materialet, begreppen och projektets 

fokusområde. Pedagogens skicklighet i att samtala med och att i rätt 

ögonblick utmana barnen är avgörande. Likaså arbetslagets förmåga att 

tillsammans problematisera och se vilket material som ska tillföras och hur 

lärande blir synligt för barnen. 

Pedagogisk dokumentation är det redskap som används för att fånga 

processerna på förskolan. I dokumentationer följs barnens meningsskapande 

genom exempelvis fotografier, videofilm, nedskrivna händelser och processer. 

Dokumentationen ska synliggöra barns förmågor, tankar, intressen och 

kunskapande. Dokumentationen blir föremål för reflektioner, utifrån uppsatta 

mål både på individ- och verksamhetsnivå. Dokumentationens syfte är också 

att kontinuerligt utgöra underlag för de återkommande diskussionerna i 

arbetslaget för hur verksamheten under läsåret ska planeras vidare. Den är 

ett levande material som syftar till att få syn på var vi är, hur vi gör och hur 

det blev. På så sätt tjänar dokumentationen som underlag vid utvärdering och 

utveckling av verksamheten. Den pedagogiska dokumentationen lyfter 

barnens tankar och avdelningarnas planering utformas utifrån barnens 

intressen och behov. Barnen är medskapare av sin nu- och framtid genom att 

vara delaktiga i vad som berättas om dem och genom deras påverkan av hur 

verksamheten utformas. 

Lärmiljöer är en viktig del i verksamheten och är föränderliga under arbetets 

gång. Lärandet sker hela tiden och det kan vara svårt att avgränsa till 

särskilda platser på förskolan eller tider. Lärmiljön påverkar barnen och dess 

lärande. Materialet ska vara användbart och föränderligt och fånga barnens 

intresse och nyfikenhet. Genom att skapa situationer och miljöer där barnen 

kan utveckla och reflektera över sitt lärande skapas kvalité i verksamheten. 
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Planering av arbetet görs under september och publiceras på Unikum. Under 

terminen arbetar personalen i reflektion/analys på avdelningsplanering för att 

följa upp arbetet. I slutet av vårterminen utvärderas arbetet. Samtliga 

avdelningar har i uppdrag att följa årshjulet och riktlinjerna i Ska, bör, kan-

dokumentet. Dokumentation sker via lärloggar i Unikum för både gruppen och 

på individnivå. Flera avdelningar arbetar med dokumentation i den fysiska 

miljön för att synliggöra den för barnen. 

Förskolan har i sin utvecklingsplan för föregående år formulerat tre 

utvecklingsområden. Det första är att förbättra målformulering och 

avgränsning. Genom att förbättra arbetet med målformulering kan 

avdelningarnas arbete förtydligas och följas upp samt utvärderas mer 

konkret. Vid kartläggning och planering behöver målen vara mer konkreta och 

specifika. Det andra är att utveckla arbetet med observation och reflektion i 

arbetslaget. Genom att aktivt observera kan personalen ta del av barnens 

intressen och nyfikenhet samt uppfatta hur undervisningen de planerat tas 

emot. Det tredje utvecklingsområdet är att skapa ett gemensamt driv i 

arbetet på avdelningarna. Personalen upplever ett behov av att alla i 

arbetslaget ska vara delaktiga i arbetet för att få till en kontinuitet och 

utveckling av arbete på avdelningen. 

Språkutvecklande arbetssätt 

Systematiskt språkarbete ska genomföras på samtliga av kommunens 

förskoleavdelningar utifrån Munkedals kommuns riktlinjer för 

språkutvecklande arbete i förskolan. Reciproka boksamtal ska genomföras och 

barnen ska få möta texter i olika former, fakta, sagor eller moderna 

berättelser, rim och ramsor. Materialet Språklust ska användas på 

samlingarna och pedagogerna arbetar med TRAS (tidig registrering av 

språkutveckling) för att kartlägga hur barnen ligger till språkligt, bland annat i 

delarna språkförståelse, kommunikation och samspel. Insatser planeras efter 

barngruppens behov av utveckling. 

Personalen har tillgång till den digitala, flerspråkiga bilderbokstjänsten 

Polyglutt, som de kan använda för att lyssna på böcker med barn med annat 

modersmål. Det är ett uppskattat verktyg för att arbeta med flerspråkiga barn 

där böckerna som förekommer på avdelningen även kan läsas på barnets 

hemspråk. Det är framförallt på de avdelningar där flera språk finns 

representerade i barngruppen som arbetet med Polyglutt blir mer förankrat, 

men även övriga avdelningar använder verktyget för att skapa möjligheter till 

inflytande och delaktighet. Barnen kan själva välja böcker samt lyssna flera 

gånger även utan att en vuxen läser för gruppen. 

Personalen ska använda TAKK (tecken som alternativ kommunikation), 

bildstöd och ritade tecken i arbetet för att stärka den språkliga utvecklingen. 

All pedagogisk personal på förskolan ska främja barnens språkutveckling i det 

dagliga arbetet. För att garantera en hög kvalitet behöver innehållet i 
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verksamheten diskuteras, vara förankrat i forskningen och prövas i praktiken. 

Barnen måste få meningsfull undervisning i naturliga sammanhang. 

Förskollärarna behöver ha höga förväntningar på barnen, men också ge 

mycket stöd och uppmuntran så att barnen kan gå vidare i lärandet 

tillsammans med andra. 

 

Kompetensutvecklingsinsatser 

Förskolorna har varje år fem fortbildningsdagar och detta läsår planeras en 

uppstartsdag i augusti på respektive enhet, novemberdag med fokus på 

systematiskt kvalitetsarbete, januaridag med fokus på plan mot kränkande 

behandling och TRAS, marsdag med workshop utifrån medarbetarnas 

önskemål och junidag med gemensamt frukostseminarium på tema 

Måltidspedagogik tillsammans med kostenheten samt utvärdering/analys. 

Inom förskolan i Munkedal anordnas olika träffar för personalen för att ge 

inspiration och motivation. På träffarna blandas personal från de olika 

förskolorna för att skapa delaktighet i varandras verksamhet men också för 

att möjliggöra likvärdighet i arbetet. Gemensamma träffar för personalen 

består av språkombudsträffar, Unikumträffar, IKT-träffar, nätverksträff och 

lärledarträff. 

Barnhälsomöten är en förebyggande och främjande insats där specialpedagog 

och logoped träffar representanter från varje avdelning. På höstens träffar har 

trygghetscirkeln varit i fokus och på vårens träffar har personalens egna 

frågor lyfts. 

Pedagogiskt nätverk på förskolan genomförs fyra gånger per termin och en 

från varje avdelning på förskolan deltar. Här lyfts pedagogiska frågor som är 

aktuella på förskolan som ett led i att förbättra kvaliteten i verksamheten. 

Lärgruppsarbetet är en modell för kollegialt lärande och en stor del av den 

enskilda kompetensutvecklingen. Under läsåret har förskolorna fokuserat på 

Rörelseglädje för hållbara barn (Carina Andersson & Ulrika Fagerström) samt 

artiklar från Förskoleforum. 

Som en del i kompetensutvecklande insatser har avdelning förskola den 

digitala tjänsten Förskoleforum där pedagoger kan söka artiklar i det ämne 

som är aktuellt för varje avdelning eller grupp. Här har de tillgång till ny 

forskning som de kan knyta till sitt arbete och det finns även möjlighet att 

ställa frågor till olika forskare. Även kostnadsfria föreläsningar erbjuds digitalt 

via Förskoleforum. 

Kommande läsår ska all personal inom förskola genomföra HLR både för 

vuxen och barn. 
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Stödinsatser 

I samarbete med pedagogerna ser rektor fortlöpande över behov av 

stödinsatser och leder och fördelar arbetet utifrån de behov som finns. 

Centrala Barnhälsan arbetar med stöd till personal på organisations-, grupp- 

och individnivå på uppdrag av rektorer i förskolan. På organisationsnivå sker 

arbetet framförallt med utveckling och revidering av riktlinjer och 

styrdokument, implementering av nya arbetsformer och blanketter, 

fortbildning gällande ärendegång och formulering av handlingsplaner m.m. 

Arbetet sker också genom fasta mötesformer som Språkombudsträffar och 

Barnhälsomöte, där representanter från alla avdelningar deltar i tematiskt 

formulerat främjande och förebyggande arbete. På gruppnivå handlar det 

främst om fortbildning till arbetslag, t.ex. gällande tecken som stöd 

(TSS/TAKK) men det kan också vara av handledande karaktär. På individnivå 

stöttas personal genom att specialpedagog och eller logoped gör 

verksamhetsbesök med utgångspunkt i frågeställningar som rör specifika 

barn. Insatserna planeras sedan gemensamt med personalen och kan handla 

om förändrade rutiner, anpassad aktivitet, kommunikationsstöd, lärandemiljö, 

extra stimulans utifrån barnets behov osv. Centrala Barnhälsan samarbetar 

också med andra aktörer utifrån enskilda barns behov och med föräldrars 

medgivande. Centrala Barnhälsan har ett tätt samarbete mellan sig och 

träffas för att gå igenom aktuella frågor varje vecka. 

Arbetet kring barn i behov av särskilt stöd dokumenteras i en handlingsplan 

för att synliggöra planerade åtgärder i arbetslaget som sedan kan följas upp. 

Handlingsplaner utformas i samarbete med specialpedagog och logoped och 

följs upp tillsammans med avdelningen samt vid samverkansmöten med 

vårdnadshavare. 

Även professioner utanför avdelning förskola konsulteras vid behov, tex 

kurator familjecentralen, socialsekreterare individ och familjeomsorg och BVC-

sköterskor. Ibland samverkar förskolan med barnhabiliteringen i 

Uddevalla. Kontakten med IFO, individ och familjeomsorgen, är viktig för att 

tillsammans kunna stötta familjer och ge barnen en bra grund. De finns 

tillgängliga för konsultation och pedagogerna kan, avkodat, kunna lyfta frågor 

och funderingar rörande barn och familjer. 

Lokaler, utrustning och miljö 

Lärmiljöerna på avdelningarna anpassas utifrån barnens utvecklingsnivå för 

att stimulera deras nyfikenhet, utveckling och lärande. Personalen arbetar 

flexibelt och förändrar lärmiljöerna när intresset hos barnen ändrar riktning 

eller om de upplever att barnen har behov av stimulans och inspiration på nya 

sätt. 
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Kungshöjdens lokaler renoverades för fyra år sedan och är ändamålsenliga för 

verksamheten. Utomhusmiljön bidrar till lek, utveckling och glädje. 

Personalen odlar och gör barnen delaktiga i odlandet. 

Hedekas förskola är gammal och sliten och är fördelad på två separata 

lokaler. En byggnad på skolans område renoveras och förskolan skall flytta dit 

i april 2023. Utomhusmiljön bidrar till lek, glädje och utveckling. 

Under perioden augusti till december 2021 renoverades delar av Inspiratörens 

förskola och två avdelningar fick samarbeta på en avdelning. 

Iordningställande av Inspiratörens utemiljö är inte slutförd och ska slutföras 

under hösten 2022. 

Herrgården och Älgens förskola samverkar i planeringen för den nya 

förskolan, Skogsbackens förskola. 

I Dingle har förskolan flyttat till tillfälliga förskolanpassade moduler i 

anslutning till Centrumskolan. 

Utvecklingsinsatser 

Bokstartprojekt Knacka på startades 2022 och sker i samband med 

språkombudsträffarna fyra gånger under året och ute I verksamheten. Målet 

är att tidigt stimulera språkutveckling och varje avdelning ska kartlägga 

läsningen och bygga upp sitt eget hallbibliotek. Uppstarten blir föreläsning 

med läsinspiratör Anna Hällgren. Bokstart är en nationell satsning som vänder 

sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt 

stimulera språkutvecklingen. Bokstart bygger på samverkan mellan bibliotek, 

barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små 

barns språkutveckling. Under 2022 kommer projektet att introduceras för 

språkombuden och de kommer att arbeta med högläsning utifrån inspiration 

på språkombudsträffarna. 

Förskolorna Herrgården och Älgen ingår tillsammans med familjecentralen i 

projektet Språkutveckling och föräldrastöd för flerspråkiga som bekostas av 

sociala investeringsmedel. Syftet med projektet är att utarbeta nya arbetssätt 

för att bättre upptäcka språkliga svårigheter som kan tyda på språkstörning 

hos flerspråkiga barn, förebyggande insatser kring flerspråkighet och ökad 

tillgänglighet för flerspråkiga föräldrar. Inför 2022 beviljades avdelning 

förskola även statsbidrag för Bättre språkutveckling i förskolan som syftar till 

att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat 

dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska. De pilotförskolor som deltar ska 

utarbeta material för språklådor som sedan ska kunna spridas vidare mellan 

alla kommunens förskolor. För att förenkla för personalen väljer rektor att 

lägga samman projekten och benämna dem Språkresan. 

Främja barns hälsa är ett projekt som bekostas av Folkhälsomedel som stöd 

för pedagoger på förskolorna i Munkedals kommun. Kurator från 
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familjecentralen besöker en förskola i taget under torsdagar och pedagogerna 

kan boka in sig på en 30 minuters samtal, för att diskutera aktuella frågor, 

det kan tex handla om förhållningssätt i kontakten med föräldrar. 

Rörelse och hälsa är en satsning sedan tidigare som nu kombineras projektet 

Mat, motion och mående som finansieras med folkhälsomedel. Uppstart under 

hösten med fokus på rörelse och sedan fokus på psykisk hälsa under våren. 

Barns inflytande 

Barns inflytande är tydligt framskrivet i styrdokument i Sverige. I läroplanen 

för förskolan betonas till exempel att all form av utvärdering i förskolan ska 

utgå från barnperspektiv och att barns röster tydligt ska lyftas fram. De ska 

också vara delaktiga i och ha inflytande över såväl dokumentation som 

utvärderingar. Alla barn ska enligt läroplanen ha inflytande över den 

verksamhet som de deltar i och FN:s konvention om barnets rättigheter 

förtydligar att barn har rätt att utrycka sina åsikter i de sammanhang som 

berör dem. Ofta kan detta ta sig uttryck genom att barnet utrycker sig 

verbalt, få välja bland olika alternativ och utvecklar sin kunskap att förstå 

konsekvenser utifrån val. Även de yngsta barnens röster ska komma till 

uttryck och det är viktigt att pedagogerna observerar deras sinnesstämningar 

och kroppsspråk. Grunden till barns inflytande ligger i kartläggning på 

gruppnivå genom att ta reda på vad barnen är intresserade och nyfikna av. 

Personalen kartlägger barnens intressen vid uppstart på hösten och planerar 

arbetet framåt utifrån barnens intressen och barngruppens olika behov. Barns 

inflytande är en viktig del i verksamheten och det är viktigt att ta 

barnperspektivet i beaktande när personalen planerar sin verksamhet. Genom 

att vara lyhörda och närvarande pedagoger samt föra utvecklande samtal 

hjälper det pedagogerna att ta till sig barnens tankar och idéer och ge dom 

inflytande under dagarna. 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett övergripande område utifrån olika perspektiv som 

social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Förskolorna har under de 

senaste åren arbetat mycket med rörelse och måltidspedagogik utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Inom dessa områden har förskolorna fokuserat på tex 

matsvinn och pratat om vad som händer med mat vi slänger och hur vi kan 

minska matsvinnet. Barnens delaktighet har varit en viktig del i detta arbete. 

Förskolorna har vägt mat, tagit bilder eller gjort tallrikar med hur mycket mat 

varje avdelning slänger. 

Inför 2022 har vi köpt in boken *Rörelseglädje för hållbara barn *som vi ska 

arbeta med under året på avdelningsplaneringar/lärgrupp. Boken handlar om 

hållbar livsstil och har kapitel med reflektionsfrågor som ger stöd i arbetet. Vi 

har även sökt folkhälsomedel och kommer att ha ett projekt utifrån psykisk 

hälsa som faller under samma ämne. 
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2.4 Normer och värden  

Värdegrundsarbetet genomsyras av plan mot kränkande behandling och 

utgångspunkten är att alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga 

villkor. På hösten startar förskolorna med kartläggning av barngruppen inför 

arbetet med Plan mot kränkande behandling. Kartläggningen görs för att 

undersöka vilka risker som finns i barngruppen, sedan analyseras riskerna för 

att finna möjliga orsaker till att riskerna uppstår. När risker och orsaker 

identifierats planerar personalen åtgärder som de sedan följer upp under 

terminen. Risker och åtgärder följs upp regelbundet i Unikum via verktyget 

reflektion/analys. Trygghetsvandringar och intervjuer görs för att 

uppmärksamma risker. 

Värdegrundsarbetet är en del av den dagliga verksamheten där fokus ligger 

på det sociala samspelet i barngrupperna. Personalen på avdelningarna 

reflekterar kring värdegrundsarbetet regelbundet då de träffas för 

avdelningsplanering. Vardagens struktur utarbetas utifrån barnens bästa och 

med fokus på trygghet och trivsel. Det skapar fasta rutiner på varje avdelning 

som en grundstruktur. 

Likvärdiga rutiner kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd har 

upprättats i samarbete med Centrala barnhälsan där Centrala barnhälsan 

träffar rektor och personal. Syftet är att gemensamt arbeta för barns hälsa 

med barnets bästa i fokus genom att arbeta främjande och förebyggande i ett 

större forum än bara arbetslaget för att ta del av varandras kunskaper och 

erfarenheter. 

Kommunikation och samspel är en stor del av förskolans verksamhet. 

Personalen samverkar i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga 

kränkande behandling genom att utveckla barnens språkliga förmågor och 

sociala samspel eftersom språk, lärande och identitetsutveckling hänger 

samman. 

Enligt Föräldraenkäten och barnintervjuer känner de flesta barnen sig glada 

när de ska gå till förskolan. De som ger uttryck för att de inte vill gå till 

förskolan eller inte är glada inför att gå dit ger orsaker som kan ses som 

naturliga och en del av barnens utveckling. De anger till exempel att de är 

trötta eller att de vill vara med sina föräldrar. Förskolorna samarbetar med 

hemmen för att förstå och samspela med barnen och skapa tillitsfulla 

relationer så att förskoltiden blir positiv. 

Framgångsfaktorer som tidigare identifierats är att dela in barnen i mindre 

grupper, närvaro i barngruppen och samarbete pedagoger mellan. Genom att 

ofta dela barngruppen i mindre grupper, har barnen fått en större trygghet 

och haft lättare att komma till tals. Att arbeta med känslor och att kunna 

uttrycka och förstå varandra med hjälp av tecken som stöd har varit 

framgångsrikt. Dramalek används på en del avdelningar och det har resulterat 

i ökad förmåga bland barnen att läsa av andras och sina egna känslor och 
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förstå varandras kroppsspråk, vilket förbättrar möjligheten att vara en bra 

kompis. 

Personalen hjälper barn som kommer i konflikt genom att ställa frågor: 

• Vad hände/ händer? 

• Hur gick det till? Hur blev det så här? Hur tänkte du? 

• Hur ska vi lösa detta? 

• Kan vi göra på ett annat sätt nästa gång? 

Personalen strävar mot att vara aktiva och närvarande med barnen för att 

kunna stötta i att lösa konflikterna själva men också för att vid behov kunna 

agera i en konflikt. Det gäller även ute på gården där personalen rör sig där 

barnen leker och cirkulerar så att de har uppsikt på alla områden på gården. 

Pedagogerna arbetar med att organisera aktiviteter där många kan vara med 

så att barn leker tillsammans med barn som de vanligtvis inte leker med. Det 

förebyggande arbetet handlar om att avvärja de risker för diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling som finns i vår verksamhet. 

I värdegrundsarbetet synliggör personalen olikheter för barnen. Barnens 

olikheter är en tillgång för förskolans verksamhet men kan även ligga till 

grund för konflikter i leken och samspelet mellan barnen. Avdelningarna har i 

sitt värdegrundsarbete belyst vikten av olikheter genom litteratur, 

gestaltningar i form av dockteater eller egna dramatiseringar. Alla avdelningar 

arbetar kontinuerligt med att vara bra kompisar med varandra. Detta sker på 

många olika sätt, bland annat i dialog med barnen om att göra "uppåtpuffar" 

(goda handlingar) mot varandra. Här beskriver pedagogerna i sin utvärdering 

hur de fått respons av föräldrar som fått en egen ”uppåtpuff” eller 

återberättar händelser som skett på förskolan. Avdelningarna arbetar med 

olika material kring temat Normer och Värden, boken ”Hjärtestunder” och 

"Kompis-böckerna" om Kanin och Igelkott. 

Barns delaktighet och inflytande har stort fokus i den dagliga verksamheten. 

Samtliga avdelningar beskriver hur barnen är med och påverkar 

verksamheten med sina kunskaper och intressen. En avdelning har valt att 

dokumentera alla barnens intressen och önskemål på en bestämd plats/tavla 

vilket blir en tydlig bild för barnen och åskådliggör deras delaktighet. I 

reflektionsprotokollet finns barnens intressen och tankar med som en röd tråd 

i varje avdelnings veckoplanering. 

Demokrati i förskolan handlar om mer än att välja bok eller vilken frukt man 

vill ha. Demokrati i förskolan handlar om att alla barn ska ges möjlighet 

utifrån sina förutsättningar att utvecklas samtidigt som de utvecklar sitt 

inflytande och demokratiska tänkande. Vi behöver vara medvetna om att det 

är pedagoger som styr när och hur beslut tas, det är också pedagogerna som 

skapar utrymmen för delaktighet. Det här kräver planering av arbetslagen 

men också att de arbetar systematiskt med likabehandling och diskriminering 

och tidigt uppmärksammar och bemöter alla barnens värdegrundstankar. 
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Under höstens barnhälsomöte med trygghetscirkels som ämne reflekterar 

varje avdelning gemensamt över begreppet trygghet utifrån ett 

barnperspektiv. 

2.5 Samverkan 

Förskola och hem 

Kontakten med vårdnadshavare sker dagligen vid lämning och hämtning, men 

det finns även möjlighet att boka ett samtal med personalen om det är något 

som känns angeläget att prata om. Utvärdering av inskolning sker genom ett 

samtal fyra till sex veckor efter avslutad inskolning. Utvecklingssamtal erbjuds 

till alla vårdnadshavare en gång per år, i fysisk eller digital form. Det finns tre 

färdiga mallar, inskolning, generell och inför överskolning. 

Alla avdelningar arbetar via lär plattformen Unikum där vårdnadshavare får 

fortlöpande information om avdelningen via månadsbrev, pedagogisk 

dokumentation och det egna barnets utveckling och lärande. Föräldrarna ger 

respons via de vardagliga samtalen och via inlägg på Unikum. Det finns 

dokumentation för gruppen som helhet men även för enskilda barn i deras 

enskilda lärloggar. 

I de fall då ett barn har behov av särskilt stöd sker samverkansmöten 

tillsammans med representanter från centrala barnhälsan, personal på 

avdelningen och vårdnadshavarna. I vissa fall deltar även rektor på dessa 

möten. 

Samverkan med andra instanser 

Samverkan sker bl.a. med BVC, IFO, Habiliteringen, dietist och logoped. 

Samverkan sker även med Hygien för förskolan via samtal med 

smittskyddsköterska och en gång per termin deltar ett ombud per förskola i 

Hyfsombudsträff tillsammans med rektor, smittskyddssjuksköterska och BVC. 

Samarbete med BVC sker huvudsakligen genom femårsfoldern och 

treårsfoldern som innehåller frågor om barnet där förskolan kan ge en inblick i 

hur det fungerar för barnet i grupp och i fler sammanhang än vad BVC har 

möjlighet att observera. Sköterskorna från BVC kan även delta på APT för 

information och samtal om olika frågor som rör barn, t.ex. för samtal om 

treårsfoldern och femårsfoldern. 

Övergång till skola 

Riktlinjer för övergång mellan förskola och förskoleklass är utarbetade i 

samverkan med syfte att alla barn i Munkedals kommun ska få en så bra 

skolstart som möjligt, där barn, vårdnadshavare och mottagande personal är 

väl förberedda innan höstterminens början. Syftet är också att ta vara på 

kunskaper, framgångsrika förhållningssätt och erfarenheter som förskola eller 

dagbarnvårdare tillsammans med Centrala Barnhälsan har. Överskolning till 
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förskoleklass under våren består av flera besök på skolgården samt ett 

planerat besök i skolans matsal och i lokalerna för förskoleklass och fritids. 

Personalen från skolan besöker förskolan vid ett tillfälle under våren för att 

träffa barnen som ska börja förskoleklass. För barn i behov av särskilt stöd 

bokas vid behov ett särskilt överlämnande där överlämnande personal och 

rektor, mötande personal och rektor samt vårdnadshavare deltar. 

Samverkan inom förvaltningen 

Rektorer och Centrala barnhälsan samarbetar i olika former med 

språkombudsträffar, barnhälsomöte, utvecklingsträffar med dialog i fokus. 

Förskolan samverkar med chef för kost och måltidsutvecklare och har två 

träffar per termin inbokade för att planera för det gemensamma området 

Måltidspedagogiken. Representanter från förskolorna har deltagit i 

referensmöten tillsammans med måltidsenheten och de har bland annat fått 

ut plantor som de planterat tillsammans med barnen på gårdarna. 

Fadderpolitiker från barn- och utbildningsnämnden gör besök i verksamheten 

under höst och vår. Under besöken har de med frågor som de skall fördjupa 

sig i, det kan tex vara trygghet och studiero. 

Kultur och fritid köper in en del föreställningar som förskolebarnen får ta del 

av. 

3.0 Nulägesbeskrivning 

Organisation 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att avdelning förskola har en 

planerad organisation som under året ändras utifrån den verklighet vi måste 

förhålla oss till. Hösten 2021 startade med ett nästan normalt läge och 

verksamheterna återgick till en del fysiska möten och barngrupperna började 

ligga på högre närvaro igen. Efter ett par månader var läget annorlunda och 

ledningsgruppen fick tänka om igen. Februari och mars var två mycket tunga 

månader för verksamheten. Det var hög sjukfrånvaro, svårt att tillsätta 

vikarier och extra arbete på helger för rektorer för att få en fungerande 

verksamhet utifrån rådande situation med covid. 

Renovering och tillbyggnad av Dingles förskolan är i gång och förskolan 

flyttade under våren till tillfälliga förskolmoduler intill Centrumskolan. Gården 

på förskolan är inte optimal men det finns sandlåda och ett nybyggt soltak 

och lekplatser att gå till i närområdet. Flytten löpte på bra efter ett vädjade 

till vårdnadshavarna om att de som hade möjlighet höll sina barn hemma 

några dagar. På Dingle förskola har alla fyra avdelningar behov av 

resurspersonal på olika sätt vid höstterminens start och en resursfördelning 

görs utifrån verksamhetens sammansättning av barn och personal. Minskat 
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barnantal gör att en avdelning får stängas ner och pedagogerna får ytterligare 

en möjlighet att dela grupperna eftersom det finns en tom avdelning som kan 

nyttjas. På Hällevadsholms förskola finns det behov av en avdelning 

ytterligare då det är en ständig kö till förskolan. 

Önnebacka har normalt sju avdelningar med tre personal på varje avdelning. 

Under året har det ofta varit flera personal borta och dessutom färre barn på 

plats i verksamheten är planerat. Personalfrånvaro löses i samarbete mellan 

avdelningar genom att personal flyttas när det är möjligt vilket resulterat i en 

upplevelse av att den planerade verksamheten på enskilda avdelningar 

påverkas negativt, eller fallerar helt. Stabilitet och trygghet i arbetslagen 

påverkas av det ofta förekommande samarbete som kräver en hög grad av 

flexibilitet hos personalen. Vid en del tillfällen slås avdelningar som har få 

barn ihop, en lösning som personalen inte gärna vidtar då de menar att 

barnens trygghet blir lidande och att det blir ett rörigare klimat. Under våren 

har den kommande höstens organisation bearbetats. Det kommer vara flera 

lediga platser till hösten och beslut har fattats att inte öppna 

femårsavdelningen i augusti vilket innebär att barnen går kvar på sina 

nuvarande avdelningar och grupperna bevaras. Rektor har observerat att 

personalen ofta pratar med varandra och att vissa pedagoger tenderar att 

övervaka leken i stället för att vara delaktiga i leken när barnen är utomhus. 

Medarbetarna har påtalat att gården är svårarbetad och att den inte är 

överblickbar och utifrån den insikten har förslag på nya avgränsningar tagits 

fram och ett nytt staket beställts. I januari 2022 har det nya staketet byggts 

och nu behöver verksamheten arbeta vidare med hur de fördelar sig på de 

olika gårdarna. Samarbetet mellan avdelningarna utifrån de åldersindelade 

avdelningarna har uteblivit till stor del. Det har fokuserats mer på samarbete 

för att lösa personalfrånvaro. Tanken att samarbeta genom gemensamma 

avdelningsplaneringar har inte realiserats. Det har varit ett samarbete för 

överskolning av de äldsta barnen som ska byta avdelning. Detta har sedan 

avbrutits då rektor beslutat om en ny organisation för hösten där barnen går 

kvar på sina nuvarande avdelningar. 

Den sedan tidigare inplanerade renoveringen av Inspiratören har genomförts 

och under tiden delades barnen in i tre grupper i stället för fyra. Arbetslagen 

förändrades under denna period och tack vare att Önnebacka hade lediga 

platser kunde alla barn som önskade plats i centrala Munkedal tas emot. 

Denna förändring har lett till mer dialog mellan avdelningarna och en ökad 

upplevelse av samarbetskultur. Under hela renoveringen genomfördes 

information om renoveringen digitalt både till vårdnadshavare och personal 

och det har varit ett lyckat förhållningsätt. 

Projekteringen av Skogsbackens förskola gick under våren in i en ny fas och i 

mars togs första spadtaget för den nya förskolan som beräknas stå färdig maj 

2023. Herrgården och Älgen upplever att livsmedelshanteringen inte är 

optimal och ser fram emot att lämna de omoderna lokalerna som inte är 

anpassade för förskolan. 
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På Hedekas förskola har samarbetet utökats mellan avdelningarna med de 

yngre barnen eftersom barnantalet varierar stort från vår till höst. Under 

hösten fanns två extratjänster tillgängliga, en var placerad på Katthult och en 

på Junibacken/Smörblomman. Allt eftersom barnantalet ökade utökades 

personalstyrkan med vikarier. Under pandemi har personalen samarbetat en 

hel del på avdelningarna. Öppning och stängning sker på en avdelning. 

På Kungshöjdens förskola har det varit en resurspersonal placerad på en 

avdelning och även här har det funnits en extratjänst som under våren gick 

över till ett nystartsjobb som varar året ut. Ökat antal barn i barngruppen har 

gjort att personalen upplevt läget som ansträngt och stressigt i perioder. 

Avdelningarna har under året haft 18 barn i barngruppen och fler barn är i 

behov av särskilt stöd. För dessa barn skriver pedagogerna handlingsplaner 

tillsammans med Centrala barnhälsan, vilket också upplevs stressande 

eftersom det är svårt att hitta tid att träffas. 

När de periodvis varit färre antal barn, så har det gynnat de som varit på 

avdelningen, barnen har fått mer uppmärksamhet och pedagogerna har 

lättare kunnat se det enskilda barnets behov. 

Arbetssätt och arbetsformer 

Personalen har erfarit att mindre grupper bidrar till att barnen utvecklas och 

lär samt samspelar på ett bättre sätt. En enhet har genom att skapa olika rum 

där det får vara ett visst antal barn (aldrig mer än 4, men oftast 3) kunnat 

dela barngruppen. Personalen delar ofta upp gruppen i två mindre grupper 

där ena gruppen går ut och den andra delen stannar inne. Gruppen som är 

inne delas ofta i två ännu mindre grupper, där ena gruppen leker fritt medan 

den andra gruppen deltar i något planerat lärande, för att sedan bytas av. 

Personalen försöker så ofta de kan och har möjlighet att dela gruppen i små 

grupper för att det är det sättet som skapar mest lugn och trygghet. 

Personalen delar ofta in barnen i mindre grupper vid lärarledda aktiviteter, till 

exempel när de går till skogen, till vattenrummet eller vid skapande 

aktiviteter. De upplever att mindre grupper bidrar till att barnen blir mer 

delaktiga i de olika aktiviteterna eftersom de får mer utrymme att 

kommunicera med varandra och oss vuxna. Aktiviteternas syfte får en 

djupare mening när de kan fokusera på ett mindre antal barn och inte 

behöver se efter alla barn samtidigt. De upplever även att barnens 

lärprocesser blir tydligare då de oftare återberättar vad vi gjort eller vad de 

lärt sig efter aktiviteter i mindre grupper. 

Samtlig personal använder aktivt systemen Edlevo, Teams och Unikum. 

Kunskaperna skiljer sig fortfarande åt mellan personalen men generellt har 

både förtrolighet och användandet ökat. Rektorerna använder Teams och mail 

för kommunikation med personalen. Personalen arbetar aktivt i Teams. 

Personal i arbetslaget introducerar nya kollegor i teams, lathund finns och 

extra information ges vid behov. Inom två rektorsområden har all personal 

fått introduktion i Teams. 
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Lärgrupper 

Lärgrupper har genomförts och på en del förskolor har man påbörjat arbetet 

med boken Rörelseglädje medan någon enhet utgått ifrån artiklar från 

Förskoleforum. Artiklarna som valts till lärgrupperna har fokuserat på det 

språkutvecklande arbetet, arbetsmiljön och samarbete i arbetslagen, 

interaktion med föräldrar, isbergsmodellen samt utemiljön. Lärledarna tycker 

att artiklarna skapat ett engagemang hos medarbetarna. Det har i vissa fall 

varit svårt att få till ett djup i samtalet och blivit ett erfarenhetsutbyte. 

Språkutvecklande arbetssätt 

Språkutvecklande arbetssätt har varit i fokus på samtliga förskolor men det 

skiljer sig en del åt hur väl riktlinjer för språkutvecklande arbete efterföljs. 

Flera avdelningar upplever att tecken som stöd bidrar positivt till barnens 

kommunikationsutveckling och att det blir ett verktyg för pedagogerna. Dock 

finns det stor variation mellan hur utbrett användandet av tecken som stöd 

är, det skiljer sig även åt mellan avdelningar på samma förskola. Majoriteten 

av avdelningarna använder tecken vi rutinsituationer, samling och måltider 

medan andra avdelningarna jobbar aktivt med knippor där samtlig personal 

har likvärdiga knippor utifrån barnens behov. En avdelning använder 

teckenspråk. 

Arbetet med Språklust sker inte systematiskt på samtliga avdelningarna. På 

en förskola uppger rektor att det är endast en avdelning som haft materialet 

systematisk återkommande på samlingarna med barnen. 

Samtliga avdelningar arbetar med kartläggningsmateriealet TRAS men även 

här skiljer det sig åt i hur materialet används. Det framkommer i 

utvärderingar att några avdelningar har svårt att få tid till att genomföra 

kartläggningen på alla barn i gruppen. Inom ett område har avdelningarna 

inte genomfört TRAS höst och vår utan majoriteten har genomfört TRAS 

fortlöpande och det har i några fall varit svårt att genomföra utifrån 

flerspråkighet eller avsaknad av språk. På fråga hur man förändrat 

undervisningen utifrån resultaten skiljer sig avdelningarnas svar. En avdelning 

har sett att barngruppen behöver språkförståelse och tydlighet och har 

arbetat mer med munmotorik. En avdelning utrycker att det har det inte 

funnits tid till medan en annan såg att begrepp var ett behov. En avdelning 

har planerat utifrån föregående års trasande vilket resulterade i ett 

övergripande språktema. 

Inom pedagogisk omsorg har personalen fått en fortbildning inom TAKK via 

centrala barnhälsan på barnhälsomöten. Denna har gett stor effekt i deras 

arbete med tecken som stöd då de har lärt sig många nya tecken och fått i 

uppdrag att introducera dessa för barnen. På Sagoslottet har 

fortbildningsdagarna varit till stor hjälp för kommunikation i barngruppen, då 

de har barn med annat modersmål, men även för de yngre barnen som inte 

kommit i gång helt med talet än. Barnen har tyckt att det har varit väldigt 
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intressant. Dagbarnvårdarna som arbetar i sina hem har tyckt att 

fortbildningarna har varit lärorika framför allt för att stötta de barn som inte 

lärt sig prata ännu. Barnen tycker det är roligt och de försöker underhålla det 

i verksamheten. 

Personalen på en av avdelningarna har skapat ett språkrum som riktar in sig 

på böcker, högläsning och boksamtal. I detta rum ska barnen kunna gå in när 

de vill ha en lugnare stund och där kan pedagogerna kan sitta med några 

barn i soffan och reflektera över olika sagor och händelser. Det finns även ett 

QR-bibliotek kopplat till Polyglutt på väggen och böckerna finns på barnens 

olika nivåer, det finns också böcker som riktar sig till barnens utveckling inom 

uttalet som de läser och samtalar kring. 

På en annan avdelning har de valt att skapa ett bord med koppling till 

avdelningens temaarbete. Här får barnen vara med och bygga miljön under 

terminen och får möjlighet att leka med karaktärerna i de böcker de läser. På 

ytterligare en avdelning har man valt att skapa en dokumentationsvägg där 

en lärmiljö växer fram med barnens skapande. 

Förståelsen över att ord kan delas in i ljud är ett viktigt steg för att utveckla 

läs-och skriv-kunnigheten. På en förskola har språket varit I fokus i 

kvalitetsarbetet genom Alfabeta (en pedagog utklädd till figuren) som har 

bidragit till en utökad nyfikenhet av olika uppdrag kretsande kring alfabetet. 

Den planerade undervisningen har innehållet tillfällen att få träna sin 

fonologiska medvetenhet och möjligheter till att leka med ljud har 

genomsyrat deras verksamhet. 

Under mars påbörjades projekten Språkutveckling och föräldrastöd för 

flerspråkiga och Statsbidrag för bättre språkutveckling på Herrgården och 

Älgen. Rektor valde att väva ihop projekten till ett gemensamt 

utvecklingsområde, Språkresan som startade med att samtlig personal läser 

läslyftets modul Främja barns språkutveckling av Pia Håland Anveden och 

svarar på de frågor som finns till texten. All personal lämnar digitalt in sina 

tankar för att en sammanställning ska kunna skrivas av rektor och därefter 

har förskolorna en ny träff där det reflekteras över denna text. Ett av orden 

som de stannar upp extra vid är transspråkande, vilket är ett relativt nytt 

synsätt på språk som går ut på att en person som är flerspråkig inte använder 

sina olika språk som separata enheter utan i stället utgör de tillsammans en 

språklig repertoar som personen kan använda för att kommunicera. Pia 

Hålands bok utrycker att ”Transpråkande är mer än bara modersmålsstöd: 

det är meningsskapande utan att barnen är medvetna om vilket språk de 

använder, således ett strategiskt användande av alla sina resurser.” 

Avdelningarna får i uppdrag att skapa språklådor och en av avdelningarna 

väljer att kombinera lådan med TRAS som ett led i utvecklingsarbete. 
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Utvecklingsinsatser 

Främja barns hälsa - Personalen har träffat kurator från familjecentralen och 

lyft aktuella frågor i samtalen med henne. I direkt anslutning till dagen var 

personalen positiva till insatsen och upplevde samtalen som goda. Det har på 

en del avdelningarna i efterhand upplevts som en isolerad insats utan 

återkoppling. På några avdelningar har det som framkommit i samtalen varit 

användbart i mötet med vårdnadshavare. Kurator genomför inplanerade 

besök på Herrgården och Älgens förskola vilket också leder vidare till 

inplanerade besök av vårdnadshavare. På Inspiratören träffar hon ett 

arbetslag och kommer att delta en heldag till hösten. på enheterna. 

Bokstart – I uppstarten erbjöds en föreläsning med läsinspiratör Anna 

Hällgren. Språkombuden har tyckt att träffarna varit givande och att 

innehållet är utvecklande. De har påtalat att projektet varit mer tidskrävande 

än väntat. Högläsningen på avdelningarna har utvecklats genom att 

personalen använder böckerna på ett mer medvetet sätt, de ställer fler frågor 

till barnen och läser mer i vardagen. 

Mat, motion, mående är ett projekt där det bland annat har köpts in litteratur 

till personalen som skall lyftas på barnhälsomöte. Samtliga avdelningar 

arbetar med rörelse i vardagen. Flera avdelningar arbetar aktivt med ett 

rörelsepass i veckan. Flera avdelningar har använt Mini-röris som köpts in. 

Alla enheter inte uppnått målen i Utvecklingsplanen från föregående 

kvalitetsarbete där Mat, motion och mående som projekt innehöll flera delar 

att genomföra. Material till förskolorna som främjar rörelse och hälsa har 

köpts in och varit uppskattat och börjat användas, en rörelse- och danslåda, 

en matematik- och rörelselåda samt en rörelsebana. 

Rektor för förskola genomför en utbildningsinsats i konflikthantering via 

Avonova under våren. 

När ledningsgruppen startade planeringen för kompetensutbildningsdagen i 

mars var målet att genomföra workshops inom olika delar inom vår 

verksamhet som TRAS, Inprint, Unikum, eller Måltidspedagogik. Rektorerna 

gick ut med en enkät för att erbjuda de delar som medarbetarna hade högst 

prioritering kring men fick ett oväntat resultat. Medarbetarna var eniga om att 

det var barn i behov av stöd som var prioriterat och ledningsgrupp tänkte om 

och barnhälsan tackade ja till att föreläsa om ”Kunskap om NPF med fokus på 

autism/ASP. Inför hösten planeras föreläsning ”Barn med utmanande 

beteende” med Britt-inger Olsson. 

All personal har gått HLR under våren 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Ledningsgrupp förskola genomförde en förändring i mötesformen Nätverk 

förskola och i stället för att en deltagare per förskola träffas en från varje 
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avdelning områdesvis tillsammans med rektor. Som exempel startade en 

enhet med att titta på kommunens övergripande mål för verksamheten och 

hur de arbetar i verksamheten utifrån dem. Fokus var den röda tråden och 

frågor som hur de politiska målen för 2022 kan knytas till förskolans 

systematiska kvalitetsarbete för att skapa en röd tråd i arbetet? Det 

diskuterades vilka aktiviteter som ska göras i verksamheten för att uppnå 

målen och hur det ska utvärderas. 

Samtliga avdelningar har gjort en planering i Unikum för det systematiska 

kvalitetsarbetet. En del avdelningar har fokuserat på att utveckla 

undervisningen och förutsättningarna för barnen att utveckla sina språkliga 

förmågor. Andra avdelningar har i samarbete med det språkliga arbetet 

utvecklat även det sociala samspelet och andra ämnesområden som 

matematik eller naturvetenskap och teknik. 

Avdelningarna förankrar sina planeringar i teoretisk bakgrund och 

problematiserar sedan arbetet utifrån detta i utvärderingen. Teorin förankrar 

avdelningens vision genom att förstärka syftet och målet med deras arbete. I 

utvärderingarna framkommer att flera av de teorier de utgått ifrån upplevs 

stämma överens med det personalen kan se i barnens utveckling. 

På förskolans analysdag i juni träffades på nytt en från varje avdelning och de 

läste varandras kvalitetsarbete från planering till utvärdering/analys och 

reflekterar först enskilt och därefter gemensamt i grupp tillsammans med 

rektor. Frågeställningarna som användes var: Målet - är det rimligt och 

utvärderingsbart? Vad är framgångsfaktorerna- ser vi något gemensamt? 

Utvecklingsbehov- upptäcker vi något? Vad blir du nyfiken på när du läser det 

här arbetet? Vilka lärmiljöer har skapats och arbetats med? På vilket sätt 

synliggörs barns delaktighet och inflytande? Vilka undervisningssituationer är 

tydliga? Vad skulle du vilja veta mer om?  Alla avdelningar får stödmaterial 

för fördjupat analys inför fortbildningsdagen i juni. På analysdagen ges 

utrymme till fördjupat analys och kollegialt utbyte/lärande. Inför årets 

analysdagarna tog ledningsgrupp Förskola fram ett reviderat stödmaterial för 

att rektorerna ska få ett bättre underlag till kvalitetsrapporterna och en röd 

tråd till våra politiska mått. Analysdagen genomfördes med framgång och var 

uppskattad hos pedagogerna som deltog. 

Personalens reflektioner är ett verktyg för att förändra verksamheten och det 

är viktigt att de vågar problematisera sin egen undervisning. Det är viktigt att 

synliggöra både framgångsfaktorer och utmaningar samt 

utvecklingsmöjligheter. I personalens reflektioner framkommer det att de 

resonerar både kring sitt eget bemötande och sin egen planering samt att de 

ställer det i relation till vad barnen intresserar sig för och är nyfikna på. I sina 

reflektioner utrycker pedagogerna att majoriteten av målen i vårt arbete är 

utvärderingsbara men att mål utifrån social kompetens är svårare att 

utvärdera. En avdelning har formulerat ”att vara trygg med att prata i grupp” 

som mål vilket lyfts fram som positivt. Det blir tydligt att målarbetet är 

föränderligt och i flera av arbetena kan rektor följa en utveckling av målen. 
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Det kan även uppstå kunskap som inte var planerad, en avdelning beskriver 

hur de hade som mål att utveckla den matematiska förmågan och att flera 

barn var intresserade av att räkna men inte visste hur siffrorna såg ut. Här 

utvecklades arbetet till ett nytt intresse kring siffror då kunskap uppstod om 

att de var användbara för att tala om hur gamla vi är. I utvärderingarna 

framkommer framgångsfaktorer kopplade till pedagogernas förmåga att vara 

närvarande i barngruppen och att personaltätheten och stabilitet i arbetslaget 

bidrar till kontinuitet i arbetet. Vidare tydliggörs vikten av att dela 

barngruppen i mindre grupper. Det systematiska kvalitetsarbetet har på flera 

avdelningar påverkats av den höga personalfrånvaron då det planerade 

arbetet har fått stå tillbaka många gånger i samband med personalbrist. 

Barnens delaktighet har en framträdande roll och pedagogerna delger 

varandra olika exempel hur de arbetat. Lärmiljöer har skapats utifrån de olika 

barngruppernas behov och intressen. Personalen uttrycker att de vill utöka 

möjligheten att delge varandra material och rektorerna har ett gemensamt 

team som förslag. 

Ledningsgruppen ser fyra gemensamma framgångsfaktorer som återkommer i 

samtliga avdelningars utvärderingar och det är: 

• Mindre grupper 

• Tecken som stöd, 

• Barnens delaktighet(intresse) 

• Upprepningar 

På ledningsgruppens gemensamma analysdagar diskuteras möjligheten att i 

Unikum lägga in årsplanen med alla tillhörande uppgifter som 

verksamhetsplan för att öka tydligheten i målarbetet. 

Barns inflytande 

På föräldraenkäten svarar en övervägande majoritet av föräldrarna att de 

upplever att barnen får vara med och påverka verksamheten. 

I sin bok *Demokrati för förskolebarn *skriver Maria Heimer och Ann S. 

Pihlgren om de åtta nyckelkompetenserna som EU har formulerat för det 

livslånga lärandet; läs- och skrivkunnighet, flerspråkighet, matematisk 

kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och 

ingenjörsvetenskap, digital kompetens, personlig och social kompetens samt 

kompetens att lära sig att lära, medborgarkompetens, entreprenörskometens, 

kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar. De är 

framtagna utifrån att alla i vårt samhälle har rätt till utbildning och för att 

påvisa vad varje medborgare behöver för att kunna delta aktivt i samhället, 

ha god hälsa, att ingå i sociala sammanhang och slutligen få ett jobb, det 

livslånga lärandet. Författarna beskriver att alla kompetenser anses lika 

viktiga och varje medborgare ska ges lika möjlighet att tillgodogöra sig dem. 
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Rektorerna ser att pedagogerna ger barnen olika verktyg att utvecklas och 

observerar också undervisningssituationer där pedagoger lyfter barnens 

tankar men det är inte lika synligt i alla avdelningars dokumentationer. I 

dokumentationer finns ändå många exempel på barns inflytande och 

delaktighet. Ett exempel är när barnen upplevde många problem kring 

toaletterna. Barn gick in när andra barn var där inne vilket upplevdes som 

jobbigt och ledde till kränkt integritet och att barn ville att en fröken skulle 

vakta dörren. För att lösa problemet kom barnen tillsammans med de vuxna 

fram till ett antal regler. Reglerna skrevs med hjälp av Inprint så alla kunde 

läsa reglerna. Ett annat exempel är läsvilorna där det kan uppstå konflikter 

gällande vilken bok barnen vill att fröken ska läsa. Ett barn kom efter ett bråk 

om två böcker fram till att kan rösta för att lösa problemet. Barnen använde 

plastbjörnar att rösta med och fick lägga sin björn på den bok de ville läsa. 

Barnen accepterade boken som vann för det blev rättvist och alla blev hörda. 

I årets utvärderingar är barnens delaktighet och inflytande i arbetet mer 

synligt än tidigare på flera avdelningar. Personalen har varit mer 

uppmärksamma på barnens intressen och inte enbart på deras behov. Det har 

i större utsträckning arbetats för att synliggöra dokumentationen med barnen 

på flera avdelningar. 

Trygghet och trivsel – Värdegrund och bemötande 

Värdegrundsarbetet sker i vardagen tillsammans med barnen genom samtal 

och aktiviteter på avdelningarna. Ett exempel på det är arbetet med drama 

som ett verktyg för att skapa samtal med barnen om bemötande. Ett annat 

exempel är arbetet med materialet Stopp min kropp och kompisböckerna om 

Barnkonventionen. 

Trygghetsvandringen i samband med kartläggning för Plan mot kränkande 

behandling har synliggjort behov tillsammans med barnen. Exempel på vad 

som framkommit i avdelningarnas trygghetsvandringar med barnen är att 

personalen sett är att de flesta barn håller sig i närheten av oss pedagoger, 

både inne och ute. Några av barnen går runt självständigt på avdelningen och 

samma barn som rör sig fritt inne på avdelningen, upplevs lika trygga 

utomhus på stora gården. Personalen reflekterar över att de barn som är mer 

aktiva/fysiska tar mer plats och ibland "skrämmer" bort de barn som är mer 

försiktiga och tänker därför att det är viktigt att fortsätta att vara närvarande 

i barngruppen för att kunna stötta samspelet mellan barnen. På 

trygghetsvandringarna kunde personalen se att barnen är övervägande del 

positiva och trygga kring förskolans miljöer. Där barnen svarat mest negativt 

(tumme ner) är kring hall och tvättstuga med kommentarer som att det är 

trångt, låter högt och är stökigt. En punkt som behöver utvecklas till nästa 

trygghetsvandring är att gå igenom mer vad trygghet och otrygg innebär i 

förhand. 

Barnintervjuerna visar att en övergripande majoritet av barnen upplever att 

de är glada när de ska gå till förskolan och att de känner sig glada när de 
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leker med sina kompisar på förskolan. De flesta barnen känner att 

kompisarna och fröknarna lyssnar på dem. Det är inga stora förändringar i 

resultatet jämfört med 2021. Det är inte samma barn som svarar på enkäten 

varje år då de äldsta barnen som svarar innevarande år är på skolan 

nästkommande år. Detta gör att små förändringar i resultatet blir svåra att 

dra slutsatser av. 

Inför barnhälsomötet reflekterar varje avdelning tillsammans över 

trygghetens olika dimensioner utifrån trygghetscirkeln, fysisk, känslomässig, 

social och kulturell. Trygghetsvandring förtydligas som begrepp och detta 

läsår genomförde alla avdelningar observationer/intervjuer i olika former. En 

avdelning startar med att fråga barnen om de vet vad ordet trygg betyder. 

Ingen av barnen vet vad ordet trygg betyder så avdelningen väljer att arbeta 

kring ordet trygghet och hur man känner sig när man känner sig trygg. 

Samtliga avdelningars plan mot kränkande behandling visar på systematiskt 

arbete och i en del områden ses en ökning av reflektioner/analys kring plan 

mot kränkande och det har blivit tydligare att det sker en systematisk 

reflektion. Barnen har varit delaktiga genom pratrundor, och barnintervjuer. 

En framgångsfaktor för att skapa trygghet har varit att personalen inför 

barnets start på avdelningen skickat hem ett häfte där avdelningen hälsar 

välkommen och beskriver hur de arbetar på förskolan med bilder på de olika 

miljöerna på förskolan. Häftet innehåller också bilder på de vuxna som barnet 

kommer att möta samt att all information förtydligas med hjälp av bildstöd. 

En annan framgångsfaktor i arbetet är filmer, bilder och teater som fångar 

och engagerar barnens funderingar om samspel och känslor. I sina analyser 

av arbetet beskriver pedagogerna hur de tänker inför nästa läsår och 

beskriver vikten av att lyfta bemötandet mellan barnen i början av terminen 

och att tidigt berätta för vårdnadshavare hur personalen arbetar om det t.ex. 

blir lite oroligt i gruppen. Denna avdelning beskriver att målet inför nästa 

läsår är att involvera föräldrar mer i arbetet. 

I sin utvärdering beskriver pedagogerna på en avdelning hur de har arbetat 

med att säga stopp, och ser att barnen har tagit till sig detta då de visar via 

kroppsspråket när de tar upp handen och tydligt säger stopp. De har utformat 

nya miljöer utifrån trygghetsvandringen och ska fortsätta att jobba med att 

främja barnens självständighet och jobba med konsekvent förhållningssätt. 

Personalen på en annan avdelning beskriver att barnen visar stort intresse för 

skogsturer. Intresset visas genom deras glädjetjut när personalen talar om 

att de ska gå dit, samt att de gärna berättar för alla andra att de ska gå till 

skogen. När de är på plats så har barnen fullt upp med att utforska det som 

finns runt omkring dem och vill gärna visa personalen vad de har hittat. 

Personalen har utvecklat sitt förhållningssätt och blivit bättre på att ändra om 

tänkta planeringar genom att vara lyhörda för vad barnen vill göra i stunden. 

Både barnen och personalen ställer frågor till varandra och därmed blir det 

många utvecklande samtal både ute i skogen och på förskolan. Många frågor 
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kommer också upp när barnen får se bilderna eller filmerna personalen tagit i 

skogen. 

Förskola och hem 

Inom två rektorsområden har andelen föräldrar som svarat på 

föräldraenkäten ökat medan ett område har oförändrade siffror och ett har 

minskat. 91% av föräldrarna upplever att deras barn trivs på förskolan. 

Efter snart 2 år med Covid finns ett stort behov av samverkan med 

vårdnadshavare. I föräldraenkäten kan man på några avdelningar se en 

önskan om mer vardagliga samtal kring barnens utveckling men också en stor 

tacksamhet kring hur förskolan har hanterat situationen. Det som har skapat 

stor frustration både I verksamhet och hemmen har varit frågan kring 

barnens snuva. Under större del av detta år, med Covid, har fortfarande inte 

den viktiga, dagliga kontakten med vårdnadshavare, gått att genomföra som 

vanligt, då man vid lämning och hämtning inte skulle ha någon längre stunds 

kontakt. Överlämning av barnen har skett vid en kort träff i tamburen, där 

endast en familj i taget fått vara vilket gör att vårdnadshavare upplever att de 

fått sämre daglig kontakt med förskolan och mindre information om vad som 

arbetas med ute på förskolorna, även kontakten kring barnens utveckling 

upplevs an en del som försämrad. 

De olika samkväm som förskolorna bjuder in till, såsom föräldramöte, drop in, 

sommaravslutning, frukostmöte och lucia, där man på ett avslappnat sätt 

möter föräldrarna och kan visa upp verksamheten, har inte heller gått att 

genomföra större delen av detta år. Förslag fanns att skicka ut digital 

information i form av föräldramöte, vilket någon avdelning gjorde. Någon 

avdelning har valt att skicka ut fler informationsbrev om vad de jobbar med i 

verksamheten till vårdnadshavare, än vad de brukar göra. I slutet av våren 

valde vissa avdelningar att bjuda in vårdnadshavare till en avslutning 

utomhus. Några föräldrar har utryckt att de har känts positivt med digitala 

föräldramöte och alla avdelningarna genomförde föräldramöte men I olika 

varianter. De föräldrar som fick materialet som PowerPoint på Unikum och 

kunde se och lyssna när de själva hade tid var mycket nöjda. 

Inskolning har skett under förändrade former, detta har medfört att 

personalen på vissa avdelningar även tänk över om hur man skall gå tillväga i 

framtiden. 

Inför sommarförskola 2022 ser digitaliseringssamordnare över möjligheten för 

digital ansökan för vårdnadshavare och den går att genomföra digitalt med 

insyn över samtliga områden för respektive rektor. 
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Samverkan 

Barnhälsomöten har fokuserat på trygghetscirkeln och personalens egna 

frågor. Träffarna har upplevts engagerande och samtalen som påbörjats på 

där har genomsyrat andra delar av verksamheten. Det har till exempel varit 

samtal om barnens trygghet vid avdelningsplanering samt på husmöten och 

APT. Personalen uppskattar det kollegiala utbytet och önskar fler träffar för 

utbyte av erfarenheter och idéer i bemötandet av barn som utmanar 

pedagogerna. Centrala barnhälsan har upplevt att personalen varit förberedda 

inför träffarna och att de inte behövt ta fram reservplanen de planerat. 

Rutinerna för övergång mellan förskola och förskoleklass reviderades under 

föregående år men av olika orsaker har de inte implementerats I hela 

ledningsgruppen. Det uppstår tolkningsmöjligheter och upplevelsen är att alla 

skolor inte ger utrymme för överföring av kunskaper från gruppnivå. 

Överskolningssamtal, samt särskild överlämning i samarbete med 

vårdnadshavare, mottagande förskolor och specialpedagoger, har genomförts, 

för att trygga övergången från förskola till skola. Särskilda överlämningar har 

genomförts inför övergång till förskoleklass för barn i särskilda behov. Det har 

även förekommit att förskolans personal följt med barnet de första veckorna 

för att övergången till skolan ska bli så trygg och bra som möjligt. 

Förskolorna har under läsåret haft olika former av samverkan med 

habiliteringen I Uddevalla, sjukhus, BVC och IFO. I de fall det gagnar barnet 

har rektorer kallat till SIP-möten. Under våren har inga konsultationsträffar 

med IFO genomförts och inte heller besök på APT. En del förskolor har haft en 

tätare kontakt med IFO utifrån orosanmälningar och rådgivning. På 

samverkansdagar med IFO diskuterades oroande frånvaro och barn I familjer 

med svag ekonomi. Projektet “Främja barns hälsa” har lett till en utökad 

möjlighet för kurator från familjecentralen att delta I verksamheten och hon 

har varit ute på förskolorna en heldag per förskola och personalen har då haft 

möjlighet att boka in sig på 30 minuters konsultationstid var. 

Hållbar utveckling 

På de flesta förskolor har arbetet med boken Rörelseglädje för hållbara barn 

påbörjat i lärgruppsform. Boken har lett till utökad dialog kring hälsa och en 

av reflektionerna som resulterat i en åtgärd var att personalen kom fram till 

att rörelse inomhus oftast var planerade aktiviteter och önskade en förändring 

i detta. Ett aktivitetsrum med klättervägg planerades in utifrån dessa tankar. 

Lärledarna i grupperna beskriver i utvärdering med rektor att det skett en 

förändring och att pedagogerna har tagit på sina ”rörelseglasögon”. Det har 

lett till ett utökat reflekterade av vad som är en pulshöjande aktivitet, och det 

upplevs som om de planerade undervisningssituationerna kring rörelse skapar 

högre puls. Den rådande kulturen har förändrats och även pedagogernas 

tillåtelse för rörelse inomhus har förändrats. Projektor använd på många 

avdelningar som ytterligare ett stöd i arbetet och här används t.ex. Miniröris 

som köptes in till uppstart av året och använts både inne och ute på gården. 
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Verksamheten har ett nära samarbete med kostenheten och gjorde 

studiebesök på Dingle växthus där barnen fick ta del av alla odlingar. På 

samtliga förskolorna finns odlingsbäddar och under året har det odlats majs, 

kål, potatis som sedan skördats och ätits till olika måltider. Barnen har på 

detta vis kunnat följa olika odlingsprocesser. 

Att återvinna är en återkommande del av verksamheten och många har egna 

återvinningscentraler inne på avdelningen. Många avdelningar tar hjälp av 

materialet Sopsamlarmonstrena och dess olika figurer som på ett lekfullt sätt 

hjälper barnen att utöka sina kunskaper. Kompostina är en av dem och hon 

samlar på de mesta i matväg. Hon vet att det är viktigt att vi minskar 

matsvinnet därför blir hon extra glad när hon hittar rester som faktiskt inte 

går att äta. 

Inspiratörens förskola utökar i samband med renovering sin möjlighet till nära 

sopsortering och får kärl för glas, matavfall och batterier/glödlampor. 

Herrgården och Älgens förskola går själva till återvinningscentraler och 

tömmer sina kärl då det saknas möjlighet till utökad sortering. 

4.0 Analys 

Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att göra en analys och bedömning 

av verksamhetens kvalitet i relation till de nationella målen. Fokus ska ligga 

på att förstå och fokusera på det verksamheten kan påverka och utveckla 

framåt. 

4.1 Jämföra 

Organisation 

Varje område behöver ha en organisation som klarar bortfall av personal. 

Idag skiljer det sig åt mellan förskolorna hur väl personalen samarbetar vid 

personalbortfall eller andra förändringar. En organisation som tagit höjd för 

den problematik som ofta uppstår, möjliggör arbetsro för personalen och en 

god verksamhet för barnen. Hela område 3 har en hög kompetens och på 

samtliga avdelningar finns 2 förskollärare, i vissa fall 3. Det är stabila 

arbetslag som under frånvaro fördelar sina kompetenser och möjliggör för god 

verksamhet för alla barn. Förskolorna inom område 1 har även de hög andel 

anställda förskollärare samt utbildade barnskötare och kontinuiteteten bland 

personalen är hög, en har slutat och två har gått i pension under året. Inom 

område 4 går det att se en tendens av att de avdelningar som har personal 

med högre utbildningsnivå är mer öppen för att prova nytt och får även en 

bättre fungerande barngrupp. Personalen har lättare att se större möjligheter 

till förändring, ett exempel är att de börjat dela upp barngruppen mer och 

utgå från mognad i stället för att bara titta på ålder. I arbetslag där det finns 

en trygghet och man kompletterar varandra, ser man en positiv utveckling i 
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barngruppen, de strävar mot samma mål, men kanske inte alltid på samma 

sätt, men det finns en respekt gentemot varandra som gör att man litar på de 

övriga. Även inom område 2 och 4 är det 2 utbildade förskollärare på varje 

avdelning men i område 2 har det varit en del personalomsättning under året. 

Rektorerna har arbetat utifrån Sunt arbetsliv för att öka personalens 

förståelse för varandra och få ett gott arbetsklimat. De arbetslag som är mer 

sammansvetsade och känner varandra upplever att de har större möjlighet 

att utvecklas, då de känner att de kan vara mer ärliga och våga prova på nya 

saker, även om de misslyckas. 

Det är stor skillnad mellan förskolorna när det gäller barnkön. Dingle och 

Hedekas har ingen kö medan Inspiratören och Hällevadsholm har en ständig 

kö. 

Upplevelsen är att fler barn har längre vistelsetider på förskolorna. I Edlevo 

kan man utläsa en skillnad mellan de olika tre enheterna i område 3 där 

Inspiratören har hög närvaro under större delen av dagen medan Herrgården 

och Älgens närvaro centreras mellan 8.00-16.00. Flera av vårdnadshavarna 

med placering på Älgen och Herrgården studerar eller är arbetssökande. 

Inspiratören har en låg flerspråkighet medan Älgen och Herrgården ligger på 

65% tillsammans. Älgen har en flerspråkighet på 78 % och Herrgården 59%. 

De senaste tre åren har siffrorna sett relativt likvärdiga ut men from 2022 

tenderar det att ändras på Herrgården och siffrorna kommer att se 

annorlunda ut inför nästa läsår. Övriga förskolor i kommunen har betydligt 

lägre andel flerspråkiga barn. I Hedekas är det ca 20%, på Önnebacka ca 

11% och på Kungshöjden ca 33% På Herrgårdens förskola använder 

pedagogerna i högre grad tecken som stöd än på de andra två enheterna 

vilket kan tolkas utifrån ett större behov och att pedagogerna har en utökad 

kunskap kring tecken. 

Arbetssätt, arbetsformer och lärmiljö 

Det språkutvecklande arbetet är i fokus på samtliga avdelningar och följs upp 

genom det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns vissa delar av riktlinjerna 

som inte fullföljs, t.ex. använder nästan alla tecken som stöd i någon 

utsträckning, men det saknas likvärdighet och målet att alla ska göra det 

uppfylls inte. TRAS har inte genomförts i den utsträckning som varit planerat 

och Språklust har inte arbetats med systematiskt på alla avdelningar. 

Mindre grupper och närvarande pedagoger är framgångsfaktorer som 

framkommit i utvärderingarna. Detta är områden som utvecklats och 

fokuserats på i stor utsträckning under året. 

Lärgruppsarbetet utifrån Förskoleforums artiklar har varit framgångsrikt men 

alla har inte hunnit med materialet rörelseglädje som planerat. 
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Systematiskt kvalitetsarbete 

Avdelning förskola har över tid arbetat med att utveckla det systematiska 

kvalitetsarbetet. Flera medarbetare upplever arbetet som tidskrävande och 

ett krav som frambringar stress och bidrar till en ökad arbetsbelastning. I 

ledningsgruppen har vi fokuserat på att utveckla mallen för planering och 

utvärdering genom att förtydliga med reflektionsfrågor som stöd. På en 

nätverksträff under februari 2022 framkom att reflektionsfrågorna i stället för 

att vara ett stöd kan upplevas som ytterligare krav. Några medarbetare 

förmedlar att de ser det systematiska kvalitetsarbetet som en kontroll snarare 

än ett verktyg för att utveckla undervisningen. 

Kontinuiteten i reflektion/analys behöver bli bättre då det finns avdelningar 

som dokumenterar sina reflektioner mindre regelbundet än en gång i 

månaden. Reflektionen är en viktig del av arbetet och det blir tydligt i 

utvärderingarna och analysen. 

Flera avdelningar har arbetat fram en dokumentationsvägg för att öka 

barnens delaktighet och inflytande i arbetet. De reflekterar även lite mer 

aktivt kring barns delaktighet och inflytande vid sina avdelningsplaneringar 

och vid utvärderingen. På analysdagen i juni var det flera som lyfte att de 

önskar arbeta mer med att utveckla barns inflytande och delaktighet. 

Olika sätt att observera barnen bidrar till en större helhetssyn, i reflektionen 

med arbetslaget blir det tydligare hur de sedan skall arbeta vidare med 

utmaningar och varierad undervisning. De som använder sig av varierande 

verktyg i observationerna (film, foto, samtal mm) har lättare att göra nya 

reflektioner och analyser. 

Att använda digitala verktyg i lärandesituationer samt möten har ökat den 

digitala förmågan hos visa men också medfört "sämre" diskussioner. Vissa 

känner sig obekväma med att prata framför en skärm och det är svårare att 

läsa av kroppsspråket. Att kunna genomföra möten digitalt har även varit 

positivt, då det varit tidsbesparande för både pedagoger, rektor, övrig 

personal och vårdnadshavare, eftersom det i vissa fall är längre avstånd att ta 

sig. 

Utvecklingsinsatser 

Projektet Främja barns hälsa föll har i stort upplevts positivt av personalen 

men det har även lyfts fram en önskan om återkoppling. Några upplevde att 

samtalen fick effekt i verksamheten. 

Projektet Bokstart har varit med omfattande än vad rektorerna förväntat sig 

och flera språkombud och deras kollegor har lyft att förväntningarna varit 

höga och att tiden brustit. Det har ändå upplevts meningsfullt och givande. 

Projektet Mat, motion och mående har inte varit ett aktivt och medvetet 

arbete på alla avdelningar. 
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Samverkan vårdnadshavare 

På några förskolor har personalen reflekterat över att det är svårare att 

kommunicera med vårdnadshavare med utomnordisk bakgrund eftersom 

pedagogerna inte kunnat göra sig förstådda. Detta kan ha bidragit till att det 

blivit svårare för pedagogerna att förklara fördelarna med att barnen kommer 

regelbundet till förskolan i förhållande till språkutveckling och socialt samspel. 

Förutom språkförbristningar kan det bero på att andra länder inte har samma 

kultur med förskola som i Sverige. 

En rektor kan se att det socioekonomiska förutsättningar har en inverkan på 

vilket sätt vårdnadshavarna ställer krav på förskolan men även hur de tar till 

sig en del information. Hos de barn som kommer regelbundet till förskolan 

syns tydligare progression inom bland annat språk och sociala kontakter. 

Svarsfrekvensen på föräldraenkäten är lägre inom ett område och en 

förklaring kan vara att den endast skickats ut på svenska. 

 

4.2 Tolka och förklara 

Organisation 

Personalfrånvaron har varit hög över tid inom ett rektorsområde och det har 

gjorts flera insatser för att komma till rätta med situationen men pandemin 

har försvårat arbetet. Avdelningens största enhet är Önnebacka förskola med 

sina 7 avdelningar. När det är flera avdelningar ökar möjligheten att lösa 

frånvaro utan att tillsätta vikarier men det kräver också stor flexibilitet av 

personalen. Personalen känner trygghet och stabilitet i det egna arbetslaget 

och påverkas negativt av stora förväntningar och ständiga krav på flexibilitet. 

Personalen upplever att planeringen sällan håller och att verksamheten får stå 

tillbaka för att lösa personalfrånvaro. En faktor som ytterligare påverkar är att 

förskolan haft färre barn i grupperna, vilket gör att behovet av personal 

minskar men att behovet av flexibilitet ökar. Personalfrånvaron har tagit fokus 

ifrån ett samarbete utifrån enhetens åldersindelade organisation och 

avdelningar som ska arbeta mot varandra har inte gjort det. 

Även inom andra områden finns erfarenheter från arbetslag som haft stor 

frånvaro och flera har kommit till insikt om att det är viktigt att hålla i det 

som är planerat även om man har vikarier. Arbetet upplevs annars stanna 

upp och personalen har svårt att komma framåt i arbetet med barnen. 

Barngruppen upplevs rörig och de får ingen rutin. 

Ett öppet och närvarande förhållningssätt i arbetet med barnen är viktigt, då 

är det lättare att anpassa inlärningssituationerna så att det passar alla barn. 

Pedagogerna upplever också att det är lättare att anpassa verksamheten när 

de delar barnen i mindre grupper. 
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På de avdelningar där barnantalet varierat under året och pedagogerna fått 

samarbeta mer, upplever det som rörigt, det beror bland annat på att de 

ganska snabbt fått ställa om sig till nya inskolningar och lokalerna de jobbar i 

är svårarbetade för samarbete. 

De arbetslag som fått till systematik i reflektion och analys har lättare att få 

en röd tråd genom sitt arbete. 

Att kunna ha ett öppet synsätt och förändra under tidens gång är viktigt och 

även att alla pedagoger strävar åt samma håll. I de arbetslag där man inte är 

riktigt överens blir det problematik i barngruppen. Barnen vet inte vad som 

gäller och det skapar stor oro. 

Arbetssätt, arbetsformer och lärmiljö 

Att arbeta i mindre grupper under korta stunder har fortlöpande under året 

varit en framgångsfaktor, men för de avdelningar som har hög beläggning har 

det varit svårt att genomföra. Några hittar lösningar och verksamheterna 

behöver fokusera på lösningar och inte problem, och skapa förståelse för att 

det är arbetet med att utveckla det som skaver som är själva utvecklingen. 

Personalen har blivit mer aktiva i att arbeta med mindre grupper men 

upplever det svårt vid personalfrånvaro. Det är svårare att dela gruppen när 

man arbetar på två personal och det är en väldigt kort tid varje dag som alla 

tre i personalen är i barngrupp. Rektor tillsammans med medarbetare behöver 

fortsätta arbetet med att planera in tid och inte vara bunden vid den 

traditionella förskolkulturen. Åldersindelning skapar olikheter i pedagogers 

möjlighet till att hitta lösningar. 

Den planerade undervisningen i samklang med barnens intresse har en stor 

genomslagskraft och man kan tydligt följa barnens utveckling och progression 

i verksamheternas dokumentationer. 

Att som pedagog ha ett utforskande arbetssätt är en framgångsfaktor och 

leder till att skapa nyfikenhet hos barnen och att med enkla resonemang ge 

dem verktyg att förstå saker som de inte med enkelhet ser eller upptäcker i 

sin vardag. 

En tydlig framgångsfaktor inom ett område är när rektor mer aktivt gett 

medarbetarna tid till och specificerat när de ska utföra olika uppgifter utifrån 

årsplanen.  Inför tex barnhälsomöte och enkäter har rektor planerat in 

genomförande på arbetsplatsträffar för att utöka möjligheten för alla att delta. 

Arbetssättet upplevs ha gett ett större engagemang och gett samtliga 

anställda möjlighet att delta i diskussioner. En medarbetare kom med 

förslaget att samla alla ”uppgifter” från de olika träffar och möten 

verksamheten deltar på under kalendariet och rektor utvecklade då ett mer 

specificerat kalendarium. Resultatet blev att alla avdelningar utförde alla sina 

uppgifter i tid. Rektors arbete med tidsplan och återkommande påminnelser i 

Unikum, teams och muntligt har varit till nytta och gett resultat. 
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De avdelningar som har genomfört reflektion/analys i stort sett varje 

avdelningsplanering har utryckt att det var till gagn för deras eget slutliga 

analysarbete i kvalitetsarbetet. 

Språkutvecklingen är en stor del av arbetet på förskolan då barnets utveckling 

av kommunikation och samspel är sammankopplat och beroende av 

språkutvecklingen. Personalen arbetar ständigt med språket och en del 

känner att vissa material, som till exempel Språklust, är genomarbetat och att 

de önskar förnyelse och förändring. Det finns avdelningar som påtalat att de 

vill prova ett nytt material.  TRAS upplevs av en del som ett tidsomfattande 

material vilket leder till att personalen prioriterar bort det för andra  delar av 

arbetet om anses viktigare. 

I sin bok Demokrati för förskolebarn beskriver Maria Heimer, hur hon ser 

samtalet som förskolans mest demokratiska redskap och ger oss rådet att 

inventera talutrymmet. Alla har rätt till att bli lyssnade på och få talutrymme. 

Hon beskriver att spontan högläsning inte gynnar utvecklingen utan det är av 

yttersta vikt att få till planerad högläsning vilket stämmer väl med vårt 

projekt Bokstart och det ska bli spännande att följa utvecklingen på 

avdelningarna. Vi vet utifrån beprövad erfarenhet att det vuxna lyfter och 

visar nyfikenhet för skapar ett intresse och nyfikna barn. Med projektet 

Bokstart och tillhörande hallbibliotek hoppas vi kunna utöka högläsning I 

hemmet och föra in planerade högläsningstillfällen i högre grad. 

Genom att fokusera på barnens språkutveckling kan förskolan bidra till att 

stärka deras självförtroende, trygghet, inkludering och flerspråkighet, såväl 

som litteracitet och kreativitet beskriver Pia Håland Anveden i ”Den 

inkluderande förskolan”. Hon belyser vikten av lyssnade som nyckeln till 

framgångsrik språkutveckling och att lära sig att lyssna är lika kognitivt 

krävande som att lära sig att tala. I början av barnens språkutveckling tar det 

alltid längre tid att få fram det man vill säga än att förstå det som andra 

säger. Det gäller oavsett om barnen utvecklar ett eller flera språk. Fenomenet 

beror på att det passiva (receptiva) ordförrådet alltid är större än det aktiva 

(produktiva). Två begrepp som är användbara för att beskriva flerspråkiga 

barns kommunikation är transspråkande och kodväxling.  Transspråkande 

innebär att barnen får använda alla sina språkliga resurser i kommunikativt 

syfte. I forskningen om transspråkande ses flerspråkighet i sig som en tillgång 

som ska användas till förmån för barnens utveckling (Svensson 2017). Alla 

språk är lika mycket värda, har samma status samt utgör likvärdiga 

kunskapskällor. När barnen får använda sitt förstaspråk i ett positivt 

sammanhang, stärks deras identitet och självkänsla, vilket i sin tur ökar 

barnens motivation i lärandet. Det innebär att barnens språk, erfarenheter, 

förkunskaper och egna tankar räknas och berikar förskolans arbete, i motsats 

till om barnen enbart integreras i den svenska förskolans befintliga 

verksamhet. Inkludering kan ske till exempel genom att de barn som talar 

samma språk kan och ska hjälpa varandra eller att barnen uppmuntras att 

leka och prata med varandra oavsett vilket språk det sker på. 
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En stor framgång som de flesta arbetslag upptäckt, är att dela in barnen i 

mindre grupper, då de upplever att de får mer kvalitetstid med varje enskilt 

barn och det är lättare att interagera. I en studie som Skolverket tagit del av 

står det följande: ”Ju äldre barnen var, desto mindre eller inte alls påverkade 

antalet barn per personal, kommunikationen. Det innebär att personalen 

under dagen behöver dela in barnen i mindre grupper och att de behöver 

överväga hur många barn det ska vara i den mindre gruppen vid specifika 

tillfällen. De Schipper, Riksen-Walraven och Geurts studie visar att när antalet 

barn per vuxen minskar (från 5:1 till 3:1) ökar möjligheterna för barnen att 

bli lyssnade på och få uppmuntran. Det vill säga att när det var färre barn så 

interagerade de vuxna mer med barnen. De var heller inte lika kontrollerande 

utan gav utrymme för mer varierande och lärande aktiviteter. Barnens sätt 

att kommunicera förbättrades. De kunde uttrycka sig mer och blev mer 

samarbetsvilliga i den lilla gruppen.” 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Kraven på dokumentation har ökat över tid och det systematiska 

kvalitetsarbetet har blivit mer omfattande när läroplanen reviderats. 

Svårigheten är att andra arbetsuppgifter inte tas bort och planeringstiden 

ökas inte i samma takt som kraven. 

Att tolka måluppfyllelse utifrån våra övergripande mål i kommunen 

gemensamt i området ger en möjlighet till utökad förståelse och kan bidra till 

att tänka utanför boxen. Vi vet att det kompensatoriska uppdraget i förskolan 

har stor betydelse och att den planerade undervisning med fokus på språket 

har gett resultat men vi vet inte med säkerhet hur det hade sett ut utan. Vi 

vet utifrån forskning att utbildad personal är en framgångsfaktor för barnen 

och även att mötas av responsiva, sensitiva och lyhörda vuxna som har en 

dialogisk relation med barnen. I ifous kunskapsöversikt om språkutvecklande 

arbete för förskolan benämner de pedagogisk relation (Persson 2020) vilket är 

ett av de tyngst vägande kvalitetskriterierna för en god förskola. Vidare i 

texten beskrivs hur den relationära förmågan innebär att kunna ge barnet 

emotionellt, kognitivt och socialt stöd och skapa dialog. Det är dialogen som 

är grunden till språkutvecklingen. 

Utvecklingsinsatser 

Ledningsgruppen har inför 2022 planerat flera utvecklingsinsatser parallellt. 

Svårigheten är att finna tid och engagemang till flera olika delar samtidigt och 

det är viktigt att ledningsgruppen presenterar tydliga ramar för hur och när 

arbetet ska ske. 

 

154



 

 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 38 av 43 

 

4.3 Problematisera och granska kritiskt 

Organisation 

Grunden för utveckling av verksamheten är att det finns en trygg och stabil 

organisation. Arbetsorganisationen är en förutsättning för 

utvecklingsorganisationen. Det finns flera påverkansfaktorer på förskolornas 

arbetsorganisation i form av t.ex. sjukfrånvaro samt personalomsättning, men 

även storleken på förskolan och barngrupperna påverkar. Stora förskolor med 

fler avdelningar innebär fler arbetslag och ett större kollegialt sammanhang 

med fler erfarenheter, kunskaper och reflektioner. Det kan vara både en 

styrka och en svårighet. Olikheter berikar men det kan även skapa hinder i 

samarbete och samsyn. Personalen påtalar en känsla av att vara splittrade i 

ansvar för den enskilda avdelning och ansvar för förskolan som helhet. De 

önskar driva arbetet på den enskilda avdelningen och menar att samarbetet 

på förskolan ibland hindrar möjligheterna till arbetet på den egna 

avdelningen. Små enheter med få anställda är mer sårbara vid 

personalbortfall och varje individ har en större påverkansfaktor på 

verksamheternas kvalitet. 

Verksamheten har förstått vinsten av att skapa mindre grupper. Hur ska vi få 

huvudman att se att se den röda tråden- det livslångalärandet startar i 

förskolan och genom att minska grupperna i förskolan ger vi barnen en större 

förutsättning att bli anställningsbara. Genom att fokusera på syftet med 

förskolan och göra det vi är ”bäst” på. 

DuFour och Marzano (2017) skriver om vikten av ett gemensamt språk för de 

som arbetar i verksamheten. Inom verksamheten förekommer flera centrala 

och viktiga begrepp i våra styrdokument och i dokument som är kopplade till 

vårt systematiska kvalitetsarbete. Begrepp är ofta tolkningsbara och därför är 

en reflektion och dialog kring dessa en förutsättning för att skapa ett 

gemensamt språk för alla som arbetar inom förskolan. Ett gemensamt språk 

är en gemensam grund för vårt kollegiala arbete. Vidare menar Johansson-

Hidén (2020) att relationerna stärks genom en god kommunikation och att vi 

behöver samtala mycket med personer vi ska samordna oss med för att förstå 

varandra. Utifrån denna kunskap är det viktigt att ledningsgruppen arbetar 

med en tydlig kommunikation samt bygger en organisation där medarbetarna 

får möjlighet att tala med varandra om frågor som påverkar verksamheten 

och arbetsplatsens arbetsmiljö. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

På nätverksträff och på analysdagen har det framkommit att en del personal 

upplever det systematiska kvalitetsarbetet som en arbetsbelastning som 

skapar stress och som en kontrollfunktion. Det upplevs inte som ett verktyg 
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för att utveckla verksamheten och sin egen undervisning i tillräckligt stor 

utsträckning. Samtidigt finns det personal som arbetar systematiskt med 

kvalitetsarbetet som berättar om hur det leder till förbättringar av den egna 

praktiken. På förskolor med hög personalfrånvaro och hög upplevelse av 

stress ser personalen i högre utsträckning kvalitetsarbetet som belastande. 

Regelbundenhet och systematik i dokumentation, reflektion och analys, är 

viktigt för det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet på förskolorna, även 

under perioder när allt inte är som vanligt. Lpfö 18 trycker på hur viktigt det 

är med systematik i utvärderingen för att få kunskap om hur verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges 

bästa möjliga förutsättning för utveckling och lärande 

Håkansson (2013) beskriver reflektion som ett redskap i det systematiska 

kvalitetsarbetet och menar att det inte enbart är en individuell 

tankeverksamhet utan kan ske i samtalet mellan pedagogerna. Detta 

stämmer väl överens med både Skollagen och Läroplanens intentioner om att 

alla som arbetar ska vara delaktiga i utvecklingsarbetet. Dahlberg, Moss och 

Pence (2014) skriver om utveckling som en pågående process och en ständig 

förändring. De förespråkar dialog och reflektion som verktyg för att kritiskt 

granska och ifrågasätta vår egen pedagogik och verksamhet. 

Vi behöver reflektera över vår dokumentation och stanna upp och fundera. 

Leder vår dokumentation och reflektion till att barnen får en mer lärorik tid på 

förskolan? I det stora inflödet i dagens informativa samhälle skapas krav, och 

personalen på våra förskolor vill prestera och göra ett gott jobb men vi måste 

skapa balans och fundera över relevansen och meningsfullheten i alla 

moment. 

Sonja Sheridan menar att en redovisning av vad man gjort gagnar inte någon. 

Man måste analysera och genomgå en tolkningsprocess för att få fram 

kunskap om hur man går vidare. Det är de viktiga mötena som skapar kvalité, 

barn-barn, vuxen-barn och vuxen-vuxen. Vi behöver utveckla våra 

möjligheter till reflektion i vardagen men också tydligt avsätta tid för just 

dessa möten. Schemakulturen på förskolan är viktig och den är på väg att 

förändras, att i stället utgå från barngruppens behov och skapa flexibilitet. 

Även här är tydlighet av stor vikt och att vara delaktig i utformningen för att 

förstå utvecklingen. 

 

Värdegrundsarbete 

Att skapa förutsättningar för barnen och vara förebilder, vi behöver skapa de 

bästa förutsättningarna för barnen och pedagoger har en avgörande roll i 

barnens inlärning. Inte utifrån vad vi ”lär ut” utan mer hur vi är i vårt 

bemötande. In lyssnande, medskapande nyfikna och ärligt intresserade av 

barnet. 
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Hur skapar vi ökad delaktighet med våra vårdnadshavare, en utmaning där vi 

vet att det är en av de viktigaste aspekterna i barns utveckling och förhöjd 

kvalité. Det är föräldrarnas syn på utbildning och kunskapen om förskolans 

innehåll som forskning visar har en stor relevans för ett barns fortsatta 

studier. 

IKT 

Digital kompetens ett hett ämne som förskolan enligt läroplanen ska arbeta 

med. Ibland väcker digitalisering starka känslor och det kan vara svårt att 

veta vem som har rätt eller fel och vilken forskning vi ska lyssna till. På IKT 

träffar har personalen reflekterat och analyserat hur de vill arbeta på 

enheterna och kommit överens om att Ipad inte ska tillämpas som skärm för 

barns egna interaktion. Det finns svårigheter med att gå från appar, filmer 

och liknande konsumtion till en kultur där man ser Ipad som ett verktyg. 

Pihlgren och Heimer menar att ”forskning visar att digitaliseringen har små 

men positiva effekter när digitala resurser används på ett genomtänkt sätt 

och när de tillämpas i undervisningen, har tydliga mål, när det finns support 

på den tekniska utrustningen och när pedagogerna får fortbildning” (i 

Kjällander & Riddarsporre, 2019) De lyfter kopplingen till förskolans 

kompensatoriska uppdrag för de barn som inte har tillgång till digitala verktyg 

i hemmet utifrån att det ses som väsentligt för deras framtida 

samhällsengagemang. För oss i ledningsgrupp har det varit viktigt att belysa 

båda sidor av forskning och sätta ficklampan på vad det är vi faktiskt vill med 

tekniken. Om våra pedagoger har en gemensam syn och målformulering kan 

vi lyckas att visa hur informationssökande och kritiskt tänkande är av stor vikt 

för barnen. 

Genom den digitala kompetensen får barnen ett verktyg till inflytande, de kan 

göra aktiva göra val tex av musikstycken eller genom att tillverka filmer i 

green-screena med handling eller rekvisita utifrån deras intressen. 

5.0 Utvecklingsplan 

Varje rektor har utformat en utvecklingsplan för respektive område utifrån 

resultat och analyser i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedan följer de 

övergripande fokusområden som alla förskolor behöver fokusera på under 

läsåret. 

Språkutvecklande arbetssätt 

En viktig förutsättning för språkutveckling är hög exponering av språk och 

personal med god kunskap om förskolans uppdrag och barns språkutveckling. 

Genom att arbeta utifrån ett stödjande, stimulerande arbetssätt med höga 

förväntningar där språk och tänkande stimuleras stödjer vi också barnet att 

utveckla sin identitet. 
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Förskolans grundläggande arbete och medvetna satsningar i barnens 

förskoleår ger större utdelning än satsningar som görs senare i livet. Nedan 

följer kortfattat de insatser som görs under kommande läsår för att öka 

personalens kunskaper och utveckla förskolornas språkutvecklande 

arbetssätt: 

• Riktlinjer för språkutvecklande arbetssätt i Munkedals kommun ska 

följas på alla avdelningar. Rektor ansvarar för att implementera 

riktlinjerna, skapa förutsättningar för genomförande, samt följa upp 

arbetet. Riktlinjerna anger bland annat att samtlig personal ska arbeta 

med tecken som stöd, att alla avdelningar ska genomföra TRAS under 

höst och vår och att alla ska använda materialet Språklust 

systematiskt 

• Föreläsning av Anniqa Sandell Ring för all personal inom avdelning 

förskola. Anniqa Sandell Ring beskriver i sin bok Mångfaldens förskola 

hur språk handlar om kommunikation för meningsskapande i 

interaktion. 

• Område 3 fortsätter arbetet med Språkresan och arbetssätt sprids 

genom ledningsgruppen och nätverksträffar till övriga rektorsområden. 

Boken Mångfaldens förskola läses och bearbetas. Syftet är att stärka 

språkutvecklingen i svenska för barn med annat umgängesspråk än 

svenska i hemmet. 

• Fokus på innehållet i undervisningen och lyfta det 

kunskapsutvecklande arbetssättet. Ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt innebär en undervisning som är rik på 

meningsfulla sammanhang och erfarenheter, interaktion och språklig 

stöttning. 

• Bokstart “Knacka på” innebär bl.a. att samtliga avdelningar har ett 

hallbibliotek. Projektet genomförs tillsammans med biblioteket, 

familjecentralen och BVC. 

• Spåkombudsträffar där förskolornas språkombud träffar logoped och 

specialpedagog från centrala elevhälsan. 

• Projektet Språkutveckling och föräldrastöd till flerspråkiga där 

familjecentral och förskolorna Herrgården och Älgen deltar. Syftet är 

att utarbeta nya arbetssätt, förebyggande insatser och ökad 

tillgänglighet för flerspråkiga föräldrar. 

• Screeningträffarna för alla 2,5-åringar fortsätter på Familjecentralen 

och är en samverkan mellan barnhälsa, förskola, BVC och socialtjänst. 

Målet är att tidigt identifiera barn med olika stödbehov och sätta in 

insatser på förskolan eller i form av föräldrastöd eller remiss till andra 

verksamheter. Extra fokus läggs på att erbjuda ett likvärdigt stöd även 

till de barn och familjer som har låga kunskaper i svenska. Nya 

arbetssätt som innebär att 2,5-års-besöket kompletteras med en 

utökad screening på modersmål ingår. 

• Barnhälsan stöttar förskolans personal i det förebyggande 

språkstimulerande arbetet för alla barn. Detta innefattar tex 

AKK(Alternativ och kompletterande kommunikation) som ökar barnens 

möjlighet till påverkan. 
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Stabil och utvecklande organisation 

Flera av förskolorna är i behov av att se över arbetsorganisationen. Fyra 

enheter flyttar under våren till nya lokaler vilket innebär förändringar i 

organisation och arbetssätt men även behov av tydlig tidsplan och 

kommunikation till både personal och vårdnadshavare. En flytt till nya lokaler 

innebär även möjlighet att ändra arbetssätt och rektor bör även planera för 

att främja en god arbetsmiljö i de nya personalsammansättningarna som 

bildas. 

Faktorer som varierat barnantal och fler barn i behov av särskilt stöd gör att 

en del enheter behöver se över hur de kan skapa en organisation som är 

bättre rustad för de utmaningar som finns, tex genom att ändra 

sammansättningar i barngrupper och ökat eller annorlunda samarbeten 

mellan avdelningar. På andra enheter finns behov av att se över personalens 

schema så att resurser används där det behövs som mest. 

En framgångsfaktor har visat sig vara att dela in barnen i mindre grupper 

under dagen och under kommande år är målet att detta sker i högre 

utsträckning. 

Målet är en god stabilitet som skapar en trygghet för både barn och personal. 

Vid organisatoriska förändringar är det viktigt med tydlig information till 

vårdnadshavare. 

Avdelningschef förskola följer upp arbetet på ledningsmöten samt under 

enskilda uppföljningsträffar. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Ett mål är att utveckla och förbättra kontinuiteten i reflektionsarbetet genom 

att använda det nya reflektionsprotokollet. Målsättningen är att samtliga 

avdelningar reflekterar på avdelningsplanering med hjälp av det 

gemensamma reflektionsprotokollet, minst en gång i månaden. Rektorerna 

behöver vara aktiva i att följa avdelningarnas reflektioner och ge dem 

återkoppling för att motivera dem. Arbetet ska vara ett verktyg för personalen 

att utveckla sin undervisning och de ska uppleva arbetet som meningsfullt. 

Barnens inflytande och delaktighet ska synliggöras i det systematiska 

kvalitetsarbetet och i den dagliga vistelsen på förskolan, t.ex. genom 

dokumentationsväggar. 

Skapa en röd tråd i arbetet genom ett ökat samarbete och kollegialt lärande 

mellan avdelningarna i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Regelbunden återkoppling och feedback från rektor. 

Uppföljning och utvärdering sker på pedagogiskt nätverk. 

159



 

 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 43 av 43 

Rektor följer upp resultat genom att ta del av personalens systematiska 

observationer och dokumentationer samt göra egna observationer. Formativ, 

systematisk återkoppling har, till skillnad från traditionella medarbetarsamtal, 

visat sig förändra personalens beteende i undervisningen och deras arbetslust 

och vilja att stanna i yrket. 

Rektorerna presentera en gemensam mall för alla förskolor om 

dokumentationens syfte (PP till uppstart) 

Vi har i ledningsgrupp utvecklat ett digitalt årshjul med tydliga tidsramar som 

presenteras hösten 2022 för all personal. Tydliggöra förväntningar på arbetets 

innehåll genom årshjul och ett reviderat Ska-bör-kan-dokument i Unikum. 

Rektor utgår från tidsramar och planerar systematiskt in återkoppling och kan 

fördela sina resurser likvärdigt i området. 

Organisera för tid till planering 

Förtydligande av planerad undervisning och dess former 

Föräldrars delaktighet i förskolans verksamhet 

En av framgångsfaktorerna för barns måluppfyllelse är att föräldrar känner 

delaktighet och kan stötta sina barn i deras vardag. Målet är att förskolorna 

ska utveckla ett närmre samarbete med vårdnadshavare och en bättre 

kommunikation som resulterar i att vårdnadshavarna känner sig delaktiga i 

sina barns utveckling. För att förbättra förskolornas kommunikation behöver 

vi se över information som publiceras och/eller skickas hem samt översätta 

mer information till fler språk. 

Personalen ska skapa delaktighet i vardagen genom att efterfråga 

föräldrarnas kunskaper och erfarenheter från hemmen. Ett sätt att väcka 

nyfikenhet hos föräldrar kan vara att bjuda in till förskolan genom olika 

projekt, tex rörelse och digitalisering, och visa och berätta om arbetet. Genom 

att utveckla samverkansformer med vårdnadshavare är målet att skapa 

förutsättningar för ökad aktivitet på träffar och på Unikum. 

Ett mått på högre delaktighet kan vara en högre svarsfrekvens på 

föräldraenkäterna. Ett annat mått kan vara en ökning av föräldrars interaktion 

i Unikum och Edlevo. 

Utveckla föräldrastödet så att det når fler föräldrar. En del blir att 

Familjecentralen erbjuder ABC-träffar och träffar för föräldrar som kommer 

från ett annat land och får sitt första barn i Sverige. En annan del blir att öka 

användandet av tolk i olika samtal med föräldrar. 
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Diarienummer: 2022–000005 
Datum: 2022-11-01 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut – oktober 2022 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 

Sammanfattning 

Redovisning av beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2022-03-25 §39. Förteckningen redovisar 
delegationsbeslut fattade under perioden 2022-10-01 till 2022-10-31. 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning BOUN oktober 2022. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser. 

Barnkonventionen 

Inga konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Beslutet skickas till: 
Akten 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 
Datum 
2022-10-01 – 2022-10-31 

Delegationsförteckning 
Datum Dok. ID Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2022-10-03 5404 UPPR Barn- och 

utbildningsförvaltningen 
Delegationsbeslut om avtalssignering 
med AVS i Sverige AB gällande 
hybridklassrum 

Ulrica Sandhede 2022–000110 

163



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 2 

Diarienummer: 2022–000011 
Datum: 2022-11-01 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
- oktober 2022.

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 

Redovisning av anmälan om kränkande behandling. Förteckningen redovisar 
anmälningar gjorda under perioden 2022-10-01 till 2022-10-31.  

Beslutsunderlag 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling – oktober 2022. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser. 

Barnkonventionen 

Inga konsekvenser. 

Liselott Sörensen- Ringi 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Beslutet skickas till: 
Akten 
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Munkedals Kommun Grundskola
Statistik
 Kränkande Behandling Incident Munkedals Kommun

Filter 2022-10-01 - 2022-10-31

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

98 ärenden
24
74

Nya:
Från tidigare:

41Ej påbörjade 37Påbörjade 20Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 20

Ej kränkning 20% 4

Kränkning 80% 16

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 20

Snabbutredning 90% 18

Utredning 10% 2
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Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 16.98% 9

Han 33.96% 18

Vet ej 1.89% 1

Ej angivet 47.17% 25

Utsättare
Hon 1.75% 1

Han 50.88% 29

Ej angivet 47.37% 27

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Verbal 15.87% 10

Fysisk 30.16% 19

Diskriminering 6.35% 4

Psykosocial 12.7% 8

Trakasserier 6.35% 4

Sexuella trakasserier 3.17% 2

Ej angivet 25.4% 16

Skolor

Bruksskolan 7.55% 4

Kunskapens Hus 1.89% 1

Munkedalsskolan 22.64% 12

Hedekas skola 1.89% 1

Kungsmarksskolan 13.21% 7

Centrumskolan Dingle 15.09% 8

Hällevadsholms skola 37.74% 20
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Diarienummer: 2022–000013 
Datum: 2022-11-04 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om elevs avstängning - 
Frivilliga skolformen oktober 2022 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 

Inga avstängningar i den frivilliga skolformen finns att anmäla. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-04. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser. 

Barnkonventionen 

Inga konsekvenser.  

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

168



Sida 2 av 2 

Beslutet skickas till: 
Akten 
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Diarienummer: 2022–000012 
Datum: 2022-11-02 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om elevs avstängning, 
grundskolan – oktober 2022  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 

Inga avstängningar i grundskolan finns att anmäla. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser.  

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser. 

Barnkonventionen 
Inga konsekvenser. 

Beslutet skickas till: 
Akten 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Diarienummer: 2022–000140 
Datum: 2022-11-04 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om elevs oroande 
frånvaro - oktober 2022 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro utreds. 
Bifogad förteckning redovisar anmälningar mellan 2022-10-01 och 2022-10- 
31. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-04. 
Anmälan till huvudman om elevs oroande frånvaro – oktober 2022. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser. 

Barnkonventionen 

Inga konsekvenser.  

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Beslutet skickas till: 
Akten 
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Barn och utbildningsförvaltningen 

ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 
Datum 
2022-10-01 – 2022-10-31 

Anmälan till huvudman om elevs oroande frånvaro 

Datum Dok. ID Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2022-10-27 5527 UPPR Barn- och 

utbildningsförvaltningen 
1. - Anmälan till huvudman om att elevs
oroande frånvaro utreds -
Kungsmarksskolan

Liselott Sörensen 
Ringi 

2022–000140 
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