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Kvalitetsredovisning 2020/2021 
Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Skolans mål anges i skollag och läroplan. Detta är XX-skolans redovisning 

gällande grundskolans kvalitet och utveckling. 
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Prioriterade områden 2020/2021 

Prioriterat område 

1. Stödjande och tillgänglig 

lärmiljö 

2. Digitalisering 

 

Genomförande och metod 

Prioriterat område Aktivitet 

Stödjande och tillgänglig 

lärmiljö 

Ta fram en struktur i kalendariet för dokumentation av 

kunskapsutveckling samt planering av anpassningar och 

särskilt stöd tillsammans med specialpedagog. 

 Implementering av handlingsplan för läs- och skrivutveckling, 

handlingsplan för matematik 

  

 Struktur för differentierad undervisning i heterogen grupp 

genom kooperativ undervisning  - Gemensam läsning och 

diskussion tillsammans med Åkerö skola vt. 21. 

 Fördjupning i handlingsplan för särskilt begåvade elever. – En 

lärare gick på en extra föreläsning. 

 Uppdaterade läromedel i matematik i 1-2 samt so och no i 3-6 

– Detta har genomförts. 

Digitalisering Fortbildning i alternativa digitala lärverktyg för inkluderande 

undervisning och hur undervisningen kan effektiviseras och 

stimuleras med digitala möjligheter. 

 – Fortbildning har bedrivits under året på studiedagar och 

tisdagskonferenser. 

  

Fakta 2020/2021 

Antal elever  71 

Lärare (åa)  5,5 



 

 

Resultat 
Stödjande och tillgänglig lärmiljö 

Under året har vi byggt upp en struktur kring genomförandet av diagnoser och planer. Detta har lett till att vi har 

kunnat rikta fler insatser på individ och gruppnivå. Konferenser har ägnats åt att arbeta kring de olika planer vi har.  

Digitalisering 

 

Inom digitaliseringen ser vi att personalen har fått en mycket bredare kompetens när det gäller digitala hjälpmedel 

jämfört med året innan. Bildstöd (widgetonline) används både på fritidshemmet och i skolan. Personalen önskar 

fortsatt fortbildning inom de program som vi använder i kommunen. 

 

Fortsatt  

 
Enkäter 
I elevenkäten får Gärde höga resultat när det gäller trygghet och nöjdhet. Lärarna upplevs rättvisa och eleverna får 

den hjälp de önskar. Där resultatet är något lägre är  

Studieresultat 
Bilder från Infomentor 

1. Omdömesblanketten, skolöversikt per ämne för åk 1-5, betygsstatistik åk 6-9 

 



 

 

 

 

 

 
2. Nationella prov – åk 3, 6 delprovsresultat, ma och sv 

Nationella proven i årskurs tre och sex genomfördes på skolan. I årskurs tre såg vi att vi måste satsa mer på 

svenska.  

 

3. Meritvärde- medelvärde per klass diagram åk 6 pojkar/flickor samlat diagram 

 



 

 

Analys  
Läsår 20/21 blev ett läsår som präglades av Coronapandemin. Rutiner för att ta emot vikarier samt hur elever kunde 

arbeta hemifrån vid sjukdom togs fram och det arbetades hårt med att eleverna skulle få ett så litet kunskapstapp 

som möjligt.  

Aktiveter har anpassats och gjort om för att kunna genomföras på ett säkert smittskyddssäkert sätt. När det gäller 

lärmiljön så blev det en stor satsning på den fysiska lärmiljön i år. Hallen med många olika hyllor och olika färger har 

helrenoverats, nya skohyllor har satts upp för att skapa en lugnare och mer inbjudande miljö. Även 

klassrumsmiljöerna har renodlats för att skapa en bra miljö för eleverna. Bildstöd används naturligt varje dag.    

Nationella proven: 

I analysen efter genomförandet av nationella proven så ser vi att vi behöver undervisa mer i hur man skriver olika 

texter. I matematiken så behöver eleverna bli säkrare på begrepp och problemlösning.  

Vi upplever att grupparbeten har lyft elever när det gäller att analysera samband samt diskutera olika ämnen.  
Omdömesblanketten: 
Under höstterminen såg vid avstämningen att flertalet elever behövde öva på att läsa. Hela skolan genomförde då en 
gemensam lässatsning där lärare, elever, resurser, hemmet involverades. Vid utvärdering av denna intensivsatsning 
kunde vi se att flertalet elever hade blivit bättre på att läsa. 
 
Under året har vi arbetat mer systematiskt med att kartlägga elevernas kunskapsnivå. Detta har lett till flera inriktade 
insatser av specialpedagog och lärare på individnivå. Utvärderingen av insatserna visar att eleverna har höjt sin 
kunskapsnivå. 
I årskurs 1-2 har vi testat ett nytt matematik material och läraren ser att eleverna har blivit bättre på att argumentera 
och prata matematik.  
 
När det gäller särbegåvade elever så upplever personalen att det är svårt att hitta rätt nivå, då det ofta finns fler 
utmaningar för eleven att lära sig på rätt sätt. Här önskas det mer kunskap för att kunna stödja särbegåvade elever på 
ett bättre sätt.  
 
Under vårterminen läste lärarna en bok kring differentierad undervisning tillsamman med lärare från Åkerö skola. Det 
uppskattades av personalen att få dela sina erfarenheter och tankar i ett större kollegium. Vid utvärderingen 
beslutades att vi vill fortsätta att arbeta med denna bok nästa år för att kunna fördjupa och utveckla undervisningen. 
 
Personalen använder digitala hjälpmedel mer och mer men ser ett fortsatt behov av fortbildning för att kunna 
använda fler och verktyg. 
 

Åtgärder 
Det har varit mycket fokus på att förbättra den fysiska lärmiljön under nästa år så kommer vi arbeta vidare med den 

pedagogiska lärmiljön, hur kan man anpassa den ännu bättre för elever med olika svårigheter. Här behöver vi även 

stärka vår kompetens i digitala hjälpmedel. Vi kommer att prioritera att hitta fler tider då personalen kan träffas och 

planera och utvärdera undervisningen tillsammans. Detta är en utmaning att få till då det bara är två lärare som 

arbetar heltid.  

Lärarna ser också att vi behöver satsa på att får eleverna att utrycka sig mer i skrift i alla ämnen och årskurser.  
 
Ett naturligt prioriterat område för nästa läsår blir att implementera de nya kursplanerna som träder i kraft 
höstterminen 2022.   
  



 

 

Verksamhetsplan 2021/2022 
 

Prioriterade områden 
Med utgångspunkt utifrån att höja måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder  

Nyckeln till lärande. 

- Bästa möjliga möte skapar trygghet, gemenskap och kunskap 
 

1. Lärmiljö 

2. Digital lärmiljö 

3. Implementera den nya kursplanen 

 

 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

Lärmiljö - Fortbildning i hur man kan anpassa undervisningen 

för elever med NPF.  

- Kollegialt lärarande om hur undervisningen kan 

utvecklas för att få eleverna att nå längre.  

 

   

Digital lärmiljö - Använda Appwriter och andra digitala hjälpmedel 

som en naturlig del i undervisningen. 

 

   

Implementera nya 

kursplanen 

- Kommungemensam fortbildningsinsats under 

läsåret. 

 

   

 

 

Leksand 2021-07-07 

 

Erika Hemptenmacher, Christina Erlman 

Rektor, biträdande rektor Gärde skola 


