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Sammanfattande bild av verksamheterna 

Verksamheterna uppvisar många goda ting som god trivsel bland både elever och personal, 
generellt god studiero/arbetsmiljö, där vi når goda studieresultat hos våra elever. Under året 
som varit har vi minskat avsevärt på antalet kränkningsanmälningar men också antalet tillbud 
och arbetsskadeanmälningar.  
Resurser har under året styrts för att ge en så likvärdig utbildning som möjligt utifrån var och 
ens behov och förutsättningar. Vi har på olika sätt utvecklat våra lärmiljöer i skola och 
fritidshem och tagit med oss lärdomar ifrån ett kollegialt lärande kring, utomhuspedagogik på 
fritidshemmen, studiepaket från SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten)kring NPF 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), att möta särskilt begåvade elever samt ”läslyftet”. 
Några har också påbörjat utbildning i att leda kollegialt lärande kring SKUA (språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt).  
Värdet av att ha väl strukturerade möten har lyfts och är också ett utvecklingsområde 
generellt för oss. Det har varit svårt att mötas fysiskt över gränserna under läsåret men det har 
funnits goda digitala alternativ som vi tagit vara på. Elevhälsoteam och trygghetsteam har 
arbetat på och kommer fortsätta utveckla sina arbetssätt framöver. 

  

Verksamhetens utvecklingsbehov i förhållande till 
nationella mål och forskningsresultat 

Utvecklingsgrupp-kvalitet 
I skollagens fjärde kapitel  sägs att ”planering, uppföljning, analys och utveckling av 
utbildningen…ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. För att mer systematiskt 
och strategiskt arbeta med kvalitet kommer gruppen under läsåret analysera grundligt för att 
sen kommande läsår än mer inriktat arbeta kvalitetshöjande. 

Lärmiljöer 
Vi behöver ha goda lärmiljöer där vi kan uppfylla skollagens kapitel 5: 3krav på trygghet och 
studiero och även arbeta förebyggande i det avseendet. För att kunna anpassa verksamheten 
utifrån de behov och förutsättningar som finns (skollagen kapitel 3:2) behöver vi anpassa, ge 
stöd och differentiera undervisningen. Under läsåret ska vi ta fram en handlingsplan för vårt 
arbete med att identifiera särskilt begåvade elever och söka tillgodose deras behov av ledning 
och stimulans. 
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Elevhälsoteam och trygghetsteam möts regelbundet och fortsätter utveckla sina arbetssätt 
framöver för att bli än effektivare i att främja och förebygga men också stödja i konkreta 
ärenden. 

Några kommer också under året utbilda sig i ”blockmetoden” för att kunna använda sig av 
den i matematikundervisningen. 

Vi kommer också arbeta under året med kollegialt lärande, både i skola och fritidshem, i 
språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). 

 
Inflytande och delaktighet 
Skollagens fjärde kapitel skriver om elevers inflytande och delaktighet. Under nästa läsår 
kommer vi arbeta utifrån en ny agenda för klassråd och elevråd där gemensamma beslut och 
ansvar tydliggörs. Fritidsråd ska också genomföras vid två tillfällen under läsåret. 

Nya kursplaner 
Höstterminen 2022 börjar  ändrade kursplaner gälla för grundskolan. De huvudsakliga 
förändringarna är att fakta och förståelse betonas, det centrala innehållet har anpassats när det 
gäller omfattning, konkretionsgrad och progression samt att kunskapskraven är mindre 
detaljerade (Skolverket 2020).  

Användandet av digitala verktyg 
Under året ska vi fortsätta att använda oss av digitala verktyg där så är lämpligt och i detta 
lära av, inspireras och utmanas av, varandra och våra IKT-pedagoger så att vi blir bra på att 
använda oss av de mest användbara och tillgängliga programmen/apparna just nu. 

Arbetsmiljön 
Enligt arbetsmiljölagen ska vi arbeta förebyggande för att undvika ohälsa och olycksfall. 
Tillsammans ska vi arbeta för att bibehålla en god arbetsmiljö där så råder och i övrigt arbeta 
för att förbättra den. 

Sexualitet, samtycke och relationer 
I läroplanen för grundskolan finns numera skrivningar om sexualitet, samtycke och relationer 
och vi kommer under läsåret arbeta med hur vi väver in det i våra skolors undervisning. 
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Övergripande kortsiktiga - och långsiktiga mål samt 
vision för Djursdala och Södra Vi skolor och fritidshem 

Kortsiktiga mål: 

Konkret fortsätta utveckla våra lärmiljöer, den fysiska, den pedagogiska och den 

psykosociala. Aktivt arbeta för studiero i alla rum. 

Läsning och fysisk aktivitet prioriteras. 

Noggrann analys görs av våra verksamheter och förslag till åtgärder presenteras 

våren/sommaren 2023. 

Långsiktiga mål: 

Resultaten i enkäter och den feedback som ges ska ha en positiv kurva. Det innebär att det 

finns trygghet, trivsel och studiero samt att vi når goda resultat kunskapsmässigt. 

Elevers upplevelse av inflytande och delaktighet är hög. 

Elevers lust att lära är hög.  

Vision 

Vi ska vara riktigt bra skolor och fritidshem. 

  

  

Torbjörn Sandberg 

Rektor 
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