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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 Leksands grundsärskolas 

redovisning gällande kvalitet och utveckling. 

 

Rapportens disposition 
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Verksamhetsplan 

6. Prioriterade områden 2021/2022 

Prioriterade områden 2020/2021 
För att nå uppsatta mål planerades följande prioriteringar inför läsåret: 

1. Anpassa de nya lokalerna till verksamheten 

2. Jobba upp en bra struktur i organisationen 

3. Jobba med rekrytering 

Genomförande och metod 
1. Varje arbetslag har bedömt vad deras lokaler har behövt för att den verksamhet som ska bedrivas kan göra 

det på ett sätt som gynnar eleverna optimalt. Utifrån detta har man flyttat om och /eller kompletterat med 

material. 

2. Uppdragen i organisationen har tydliggjorts. Måndagsmötena har utvecklats från en sökande roll till en mer 

strukturerad och dokumenterad.  

3. Fullt fokus har varit att söka och introducera timvikarier för att klara personalfrånvaron i pandemins spår. 

Funna personer har fått en till två dagars introduktion och kort efter detta har de ofta fått vikarieuppdrag då 

någon varit borta p g a Covid i någon form (provtagning, karantän etc) 

Resultat 
Lokaldisponeringsmålet nåddes i slutet av vårterminen då vi jobbat in oss så pass att vi såg vad vi behövde göra.  

Struktur och uppdragsmålet är delvis nått. 

Rekryteringsmålet avseende timvikarier är delvis nått. Någon timvikarie har fått årsförordnande då rekrytering av 

annan kvalificerad personal inte lyckats. 

 

Studieresultat 
Av de 4 elever som haft möjlighet att begära betyg har tre gjort detta. Flera betyg högre än E har satts. 

Analys  
Grunden i hela verksamheten är att alla som arbetar i den vet vilken roll man har. Detta har vi jobbat en hel del med 

och efter de första årens trevande, med personalomsättning och byten på nyckelposter, tycker vi att vi under detta år 

hittat en god struktur för arbetet. Vi har också identifierat saker vi behöver fokusera mer för att bli bättre, men på det 

hela taget känns det som verksamheten har satt sig efter startåren. 

När vi vuxna haft våra roller klarare blir det lugnare för eleverna och det märks på studieron. I Träningsklassen känner 

vi att det gångna året varit betydligt tryggare och lugnare än tidigare. Stabilitet i personalgruppen och ny 

specialpedagogisk kompetens har hjälpt till ordentligt.  

Fakta 2020/2021 

Antal elever 14 

Lärare (åa) 4,33 åa  

Elevassistenter 6,58 åa 

Fritidspersonal 2,0 åa  



 

 

I vår äldsta grupp i grundsärskolan har alla förändringar med ny lokal i spetsen varit oerhört positiv. Denna grupp har 

också trots pandemin lyckats förändra arbetssättet mot mer studiebesöksinriktad undervisning. Detta har främjat 

kreativiteten och utvecklat eleverna främst i ämnena sv, eng, ma, hkk och so. 

Grundsärskolans 1-6 klass har fortsatt i tidigare trygga och lugna spår. Här har pandemin gjort att 

personalomsättningen varit väldigt varierande på resurssidan, men det har fungerat gott tack vare god grundstruktur 

och bra timvikarier. 

Pandemin drabbade särskolans personalgrupp hårt och det har gjort att kontinuiteten fått stryka på foten, men tack 

vare väl introducerade timvikarier har vi klarat det. 

 

Åtgärder 
 

Vi vill försöka hitta gemensamma teman att arbeta kring och vi hoppas att pandemin utvecklar sig så vi kan jobba 

gemensamt fysiskt också. 

Vi ska göra en studiebesöksplanering i verksamhetsplanen så alla kan vara delaktiga i inspel som någon grupp eller 

flera grupper får via utflykter och studiebesök. 

Vi ska lägga upp måndagsmötestiden så vi får ihop det stora och det lilla utan att något av dem missgynnas. Ideer om 

hus detta skulle kunna se ut finns men inget är bestämt. 

Vi kommer att fokusera bad betydligt mer än tidigare. Det är något som alla elever gillar och gynnas av. Tider är redan 

bokade och ska kunna ge kontinuitet till veckan. 

Fr o m HT kommer särskolan att ha en egen lunchtid i skolans matsal. Förhoppningsvis kan detta bidra till att 

särskolans elever blir en mer naturlig del av hela skolan. Vi hoppas kunna äta tillsammans med däcken som vi har en 

del gemensamt med avseende arbetssätt. 

Vi kommer också att satsa på gemensam TAKK utbildning då detta gynnar alla barn som går i våra grupper. En sådan 

utbildning främjar också vår gemenskap i personalgruppen. 

  



 

 

Verksamhetsplan 2021/2022 
 

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

1. Trygghet 

2. Undervisningsutveckling 

3. Tydlighet i organisationen 

 

Prioriterat 

område 

avdelning 

Prioriterat 

område 

enhet 

Aktivitet Utvärderas 

Motivation Elevinflytande Deltagande i elevråd terminsvis 

    

Organisation Stimulans   

Trygghet Mående EHT följer upp elevernas mående via 

enkät och hälsosamtal på ett 

tydliggörande sätt. 

I EHT 

    

 Pedagogiskt ledarskap Fortbildning i bedömningsmaterialet 

för särskolan 

December 

Struktur Kompetensutveckling- 

betyg och bedömning 

Fortbildning i bedömningsmaterialet 

för särskolan 

December 

 Kompetensutveckling- 

Analyskompetens 

Rektor analyserar elevernas resultat 

tillsammans med undervisande lärare 

två gånger per termin 

terminsvis 

 Lärmiljöer Vi kartlägger lärmiljöerna utifrån 

checklistan som SPSM tagit fram. 

terminsvis 
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