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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 Insjöns skolas redovisning 

gällande grundskolans kvalitet och utveckling. 

 

Rapportens disposition 

Kvalitetsredovisning 

1. Prioriterade områden 2020/2021 med resultatkommentarer 

2. Resultat 

3. Enkäter och studieresultat 

4. Analys  

5. Åtgärder 

Verksamhetsplan 

6. Prioriterade områden 2021/2022 

Prioriterade områden 2020/2021 
 

Det var detta vi bestämde att jobba extra mycket med under det läsår som kvalitetsredovisas i denna rapport. 

• Elevinflytande  

• Trygghet  

• Struktur 

Resultat 
 

Prioriterat område Aktivitet Resultat 

Elevinflytande Jobba med studieteknik, bedömning och levande IUP er. Se utförlig 

utvärdering 

nedan 

 Prioritera och utveckla elevrådets arbete med barnrättsarbete 

och barnkonvention. 

Målet uppnått till 

80% 

Barnrättsarbetet 

kan vi jobba mer 

med. 

 Presentera arbetsmetoder som synliggör elevens 

utvecklingsprocess och resultat för den enskilde eleven. 

Genomfört men 

har bara fått 

genomslag till 

60%. 

Trygghet Hitta samverkansformer där elevgrupperna får jobba 

tillsammans och skapa gemenskap och etablera termen 

skolkul. 

Ej gått att uppnå 

p g a pandemin 

 Säkerställa att samverkan mellan nav och däck fungerar 

optimalt. 

Målet uppnått 

och nya mål att 

sätta är funna. 

 Utveckla arbetet med tidiga insatser ytterligare  Målet uppnått till 

90%. 

Struktur Utveckla skolans årshjul Målet ej uppnått 

Fakta 2020/2021 

 

Antal elever 172 

Lärare (Nav)  

F klass  2,44 åa 

1-6  12 åa 

  

Studieverkstad (Däck) 

  7 åa 

Speciallär/ped  

1,5 åa 

Övriga  

2 åa 

 



 Inventera material och utforma överskådlig förvaring av 

densamma. 

Målet uppnått 

ett materialrum 

har 

iordningsställts. 

 Ändra ordningen på olika möten så förarbete för ökad 

effektivitet på nästkommande möte möjliggörs 

Målet uppnått. 

Nav och Däck 

träffas innan 

hjulmötena. 

 
 

Vi har gjort så bra vi har kunnat utifrån de utmaningar vi haft med många vikarier p g a 

pandemin och de begränsningar som varit avseende möjlighet att variera arbetsformerna. 

Ofta har vi fått ha flera olika scenarier att planera för vilket gjort att djupet i undervisningen 

kan ha fått sig en törn.  

Enkäter och studieresultat 
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Analys 

  
Varför blir det som det blir, när vi gör det vi gör?  

Vi kan konstatera att skattningarna i elevenkäten avseende trygghet och studiero blir 

bättre och bättre för varje år. En stor del i detta har fritidshemmets arbete med 

rastaktiviteterna, men det beskrivs mer i deras kvalitetsredovisning. Måluppfyllelsen ligger 

högre än förväntat utifrån skolområdets socioekonomiska läge, även om vi ligger något 

lägre än andra skolor i kommunen. Vi landar årets måluppfyllelseanalys i att vi är nöjda 

med att nå högre än förväntat och sätter nya mål för nästa år.   

Vi tror att orsaken till att vi når högre nivåer på flera viktiga verksamhetscentrala delar är  

vårt målinriktade arbete med å ena sidan stöd till elever i behov av detta, och å andra 

sidan ett ordentligt fokus på undervisningsutvecklingen. Det är organisationen med hjul, 

nav och däck som möjliggjort dessa fokus.  

Arbetet med elevstöd tenderade tidigare att ta all tid, energi och engagemang. Tack vare 

att vi nu jobbar med veckomöten med olika fokus och i olika personalkonstellationer 

kommer vi fram till utförande och reflektion i alla delar som skolan ska hantera. Förr 

handlade ofta många möten om samma sak, och var ofta mest problemorienterade. Vi 

konstaterade alltså gång på gång att vi hade saker som behövde åtgärdas, men vi kom 

aldrig fram till några effektiva lösningar och att komma till utvärdering var ovanligt. 

Sedan några år tillbaka har vi etablerat en ny struktur för att komma tillrätta med detta. 

Naven (legitimerade lärare som jobbar med undervisningsutveckling, samt fritidshemmet 

som jobbar med fritidshemsutvecklingen i sitt nav), däcken (specialhandledda pedagoger 

som jobbar med elevstöd i olika gruppkonstellationer) och hjulen (där alla pedagoger från 

nav och däck stämmer av sina delar och samverkar) ger rätt struktur för att kunna fördjupa 

och bredda utan att alla behöver lägga tid på alla möten. 

Det vi ser i våra enkätresultat är att eleverna fortfarande skattar lågt avseende inflytande. 

Där ser vi att pandemin ställt till endel. Vi har inte kunnat arbeta klassövergripande på det 

sätt som kan göra att äldre elever får hjälpa yngre och på så vis få förståelse för sin egen 

kunskapsutveckling. Många arbetssätt som t ex studiebesök har fått ligga på vänt och sånt 

brukar eleverna tycka om och känna att de kan styra över. Större skolgemensamma 

aktiviteter har också fått vänta och här har eleverna ofta fått ta initiativ och vara med och 

påverka och planera. 

Något som har fungerat bra trots pandemin är vårt elevråd. Under ledning av skolans 

socialpedagog har man kommit igång med ett arbete som verkligen närmar sig 

elevinflytande i samhället ”på riktigt”. Elevera får handledning i hur de ska föra fram olika 

synpunkter (ringa någon beslutsfattare, sätta ihop en skrivelse, förankra de saker de driver 

etc) och det som uträttas blir verkliga demokratisaker som verkligen gör skillnad. 

Skolgården har t e x omdisponerats med hjälp av elevrådets arbete. 



Arbetsmetoderna i klassrummet har nog varit lite ”samma- lika” under pandemin då 

mycket arbete har fått lov att vara i klassrummet. Det har blivit mycket liknande 

arbetsuppgifter och “häften” pga pandemin. Vi har också ställt lite högre krav på eleverna. 

Eleverna har då uttryckt att det vi gör i skolan inte är lika “roligt”.  

Vi ser dock att vi är på en bra väg då vi får mycket uträttat och samtidigt har goda 

skattningar på både elev och personalenkäter. Det vi vill jobba mer med är våra 

mötesstrukturer, alltså det fördjupade innehållet i de möten vi har. Det är viktigt att vi slår 

fast en kalender tidigt och att den hålls. Det som kommer fram från arbetslagen handlar 

alltså mest om hur deras administrativa arbete ska utvecklas. Vad gäller utvecklingen av 

metoder och arbetssätt finns redan väl inarbetade strukturer för detta och arbetet med 

kooperativt lärande som sker i alla arbetslag och som drivs och initieras av förstelärare i 

samverkan med skolledning. Detta arbete ska vi hålla kvar. 

Analysen lyfter också fram fördelar med pandemin och det gäller sättet att hålla möten. 

Måndagens morgonmöte hålls numera digitalt och spelas in så alla har möjlighet att ta del 

av rektors start av veckan. Detta önskar man fortsätta med även när vi återgått till 

normalläge. Detsamma gäller APT-n som vi tidigare haft svårt att få till så alla känt sig 

delaktiga. Den har fungerat bra digitalt och behöver också fortsättningsvis genomföras så. 

Det man saknar är fysiska gemensamma träffar som veckofikat i samband med 

konferenstiden och detta hoppas vi kommer igång så snart pandemin medger, liksom 

andra trevligheter som håller ihop ett kollegium. 

Sammanfattningsvis landar vår analys i att det har blivit rätt bra när vi har gjort som vi har 

gjort och att vi har hittat några punkter som vi kan arbeta vidare med för att det ska bli 

ännu bättre när vi gör som vi gör. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder 
 

Även om vi sett att digitala möten kan vara bra vid många tillfällen så behöver de 

pedagogiska mötena vara i fysisk form. Detta för att främja dialogen och 

erfarenhetsutbytena för lärandet. Vi kommer att jobba vidare med metoden kooperativt 

lärande och satsa på mer kontakt med den handledare vi redan knutit till vårt arbete. 

Vi ska gå igenom SPSMs studiepaket avseende språkstörning då vi ser att kunskaperna 

runt detta behöver fördjupas. Detta blir ett bra komplement till de kunskaper vi har i Språk 

och Kunskapsutvecklande arbetssätt vilket är ett arbetssätt som vi ska fortsätta med och 

jobba för att hålla levande. 



Innehållet i våra hjulmöten måste struktureras så vi inte blir ineffektiva och fastnar i samma 

saker om och om igen. Därför kommer arbetet att planeras och dokumenteras i vårt årshjul 

som vi sätter i samband med verksamhetsplanen. Syftet är att lättare kunna 

individanpassa och få överblick.  

Eftersom eleverna fortfarande inte upplever att de har inflytande ska vi förtydliga och 
medvetandegöra undervisningsmål och synliggöra när eleverna kan och har haft 
inflytande. Eleverna ska göras medvetna om deras lärande genom reflektion. 
 

Vi ska försöka hitta tillfällen för elever som jobbar i däcken att få vara inkluderade i 

klassen. Dessutom ska vi få till gemensamma aktiviteter där eleverna kan få vara med i 

planeringsarbetet och känna att de kan ha reellt inflytande.  

Vi har goda möjligheter att jobba med inspelade genomgångar och digitala 

lärarhandledningar och därför lyfter vi användningen av SMART boardsen ytterligare med 

hjälp av våra SMART piloter på skolan. 

 

Nyckeln är att se över våra respektive rutiner i planeringsarbetet så vi håller fokus digitalt, 

håller IUP- n levande, ger eleverna inflytande, utvecklar undervisningen, skapar trygghet 

och tydlighet och har skolkul.  

 

Verksamhetsplan 2020/2021 
De delar som inverkar på verksamhetens inriktning, t.ex. analys av fjolårets resultat eller förnyad styrning i 

nationella och lokala styrdokument.  

 

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

 

 

 

Prioriterat 

område avd 

Prioriterat 

område 

enhet 

Aktivitet a-lag 

Vad och hur? 

Utvärderas 

Hur? När? 

Motivation Elevinflytande Åk F och åk 1 ska bli mer delaktiga vad det 

gäller elevrådet genom att de får ta 

information från elevrådet. Få eleverna att 

förstå vad ordet elevinflytande betyder. 

Berätta för eleverna vilka möjligheter de har att 

påverka. Visa på för eleverna vad som faktiskt 

har blivit gjort.  

 

Åk 4-6 

Jobba med studieteknik  

Utvärderas i slutet 

av varje termin. 



Elevråd som följs av klassråd  

Bedömning - formativ bedömning genom 

exempelvis kamratbedömning. 

Synliggöra elevernas lärandeprocess 

Lyssna på elevernas egna intressen och egna 

önskemål om hur de vill jobba inom ett tema så 

det får komma med egna tankar och idéer.  

 Mående Åk 4-6 Nära kontakt med elevhälsoteamet. 

Vi jobbar fortlöpande med värdegrundsarbetet. 

Rastaktiviteter erbjuds. Många vuxna ute under 

rasterna vilket skapar trygghet. 

Elevhälsoteamet finns som stöd för både 

personal och elever. 

Vid EHT  

Organisation Stimulans   

Trygghet Differentiering Åk 1-3 

Möjlighet till däckverksamhet, extra stöd. 

 

Åk 4-6 Hitta samverkansformer mellan nav och 

däck för att utveckla differentierad planering 

och undervisning. 

Löpande under 

läsåret. 

 Engagemang Fritids arbete med rastaktiviteter 

Åk 4-6 Smartboards som levandegör 

undervisningen och kopplar ihop och lyfter upp 

elevernas enskilda arbete vid Chromebooksen 

till hela gruppen. 

 

 Pedagogiskt 

ledarskap 

Åk 4-6 kooperativt ledarskap 

Tydlighet, bildstöd och struktur. 

 

Struktur Kompetensutveckli

ng- betyg och 

bedömning 

Åk 4-6 sambedömning gällande nationella 

proven. Fortsätta utveckla vår formativa 

bedömningskompetens. 

 

 Kompetensutveckli

ng- 

Analyskompetens 

Rektor analyserar tillsammans med 

undervisande lärare två gånger per termin 

utifrån den dokumentation som finns rörande 

elevernas kunskapsutveckling. 

 

 Lärmiljöer Digital lärmiljö 4-6. 

Vårt fokus är att eleverna ska bli 

självständiga i sitt arbete med digitala 

verktyg och själva göra väl övervägda val 

för att utvecklas på bästa sätt. Läsåret 

21/22 har vi fått nya verktyget Appwriter 

och vårt mål är att alla elever på 4-6 ska 

behärska funktionerna “Tal till text” och 

“Skapa ljudfil från text”. Senast i årskurs 4 

introducerar vi ILT och Classroom så att de 

kan skapa och lämna in klassuppgifter. Alla 

lärare använder Classroom för att dela ut 

 



klassuppgifter. Vi vill utveckla arbetet med 

tangentbordsteknik genom att ge tid för 

övning med en gemensam genomgång och 

därefter boost på ett par veckor. 

F-3 

I lågstadiet jobbar vi med färdighetsträning i 

de digitala lärmiljön enligt nedan: 

F-klass: 

• analog programmering 

• Robotprogrammering 

• Vector 

• Hur man jobbar med Ipad öppna 

och avsluta stänga ner program.  

• Skolstil 

• Prata om källkritik 

  

Åk 1 

  

• Ipads  

• Jobba med olika appar 

• Skolstil 

• Skriva enklare elevnära texter 

• Källkritik 

• Läsresan digitala delen, elevweb 

• Vektor  

• Trädet 

• Skriva texter utifrån bild man tagit. 

• Hur man jobbar med Ipad öppna 

och avsluta stänga ner program. 

•  Laddningsansvar 50% 

  

Åk 2 

• Mailadressen vid inloggning. 

Cromebok Introduktion 

• Elevspel 

• Clasroom 

• Källkritik 

• Nät etik tex bilder 

• Läsresan digitalt. Elevweb 

  

 

 

  

Åk 3  

• Söka fakta på nätet. 

• Hantera cromebok 

• Källkritik 



• APP writer 

• Läsresan digitalt, elevweb 

• Redigera skriva texter 

• Rättstavning och grammatik. APP 

writerl, clasrrom 

 

 

 

 

 

Leksand 2021-07-31 

 

Viktoria Hermansson 

Rektor, Insjöns skola 


