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1   Inledning 
 

Denna rapport är en sammanfattning av allt det arbete och den utveckling som har skett inom förskolan 

och skolan under läsåret 2014/15. Den bygger på de kvalitetsberättelser som varje enhetschef skriver,  

på kommunövergripande analyser av resultat (betyg, nationella prov) samt trivselenkäter som delas ut 

till vårdnadshavare och elever. Även kvalitetsdialogerna vägs in, dessa genomförs varje vår då verksam-

hetschef och utvecklingsledare träffar representanter från alla verksamheter på de olika enheterna. 

Dialogerna bygger på givna frågeställningar kopplade till de utvecklingsområden som identifierats samt 

på de kvalitetsberättelser som skrivs på enheterna.       

 

Under de senaste åren har det systematiska kvalitetsarbetet kommit allt mer i fokus, dels för att de 

nationella styrdokumenten kräver det och dels för att verksamhetschef, förskolechefer och rektorer ser 

stora vinster med detta. Utifrån en tydlig analys och en systematik i kvalitetsarbetet organiseras och 

utvecklas verksamheterna tillsammans med personal, med slutmålet att höja måluppfyllelsen. Man kan 

tydligt för varje år se hur strukturerna för kvalitetsarbetet blir allt tydligare och är en naturlig del i 

personalens arbete. Detta leder till reflektion, åtgärder, ett gemensamt lärande och en förståelse för 

helheten.  

 

Genomgående är att skapa förutsättningar för ett ökat lärande för de barn och elever som finns i vår 

kommun, hela vägen från förskolan upp genom grundskolan. Årets läsårsmål har varit detsamma som 

för 2013/2014: 

 
 

 

 

 

 

 
 

Från forskning vet vi att det tar tid att förändra och utveckla i en så komplex organisation som utbild-

ningssektorn är, det gäller att hålla i och ha en långsiktighet i de åtgärder man sätter in. Att just detta 

mål valts är för att forskning tydligt visar att ett inkluderande perspektiv är en förutsättning för en ökad 

måluppfyllelse. Kring begreppet inkludering kan man se en progression, medvetenheten kring och 

kunskapen om dess många olika schatteringar har breddats. Detta har på många håll lett till nya vägar att 

organisera utbildningen och skapat nya lärmiljöer. 

 

Även detta läsår har präglats av de utmaningar vi såg förra året. Vi har en ökad inflyttning, vilket på 

många sätt är positivt, men det har ställt stora krav på personal, organisation och lokaler. Många av de 

som har flyttat in har haft kort vistelsetid i Sverige vilket ställer krav på nya arbetsformer och organ-

isering av våra verksamheter. Här blir utmaningen att hitta kompetent personal, i konkurrens med 

kringliggande kommuner, slående.  

 

Vi har fortsatt att utveckla arbetet kring digital användning, både när det gäller kompetensutveckling,  

en ökad tillgång till teknik och en god infrastruktur.   

 

Ny modell för resursfördelning, baserat på socioekonomiska faktorer, för att skapa en så effektiv 

organisation som möjligt har utarbetats. Detta kräver att verksamheterna planerar och strukturerar sin 

verksamhet utifrån nya förutsättningar. Denna genomförs fullt ut under läsår 2015/16. 

 

Förskolan har under läsåret bestått av tre förskolechefsområden, totalt 11 förskolor fördelade i 

kommunens byar, samt pedagogisk verksamhet i Broby. Grundskolan består av fem rektorsområden, 

totalt 7 skolor, fördelade på olika stadier och byar. Förskolechefer, rektorer, chef för Centrala barn- och 

elevhälsan, utvecklingsledare samt verksamhetschef utgör ledningsgruppen för förskola/skola. 

Förskolan/skolan stimulerar till utveckling och lärande genom 

inkludering och samverkan 
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2   Förskolan  
 

Det finns ett nära samarbete och utbyte mellan förskolecheferna och i denna grupp analyserar och 

identifierar man olika utvecklingsbehov samt framgångsfaktorer. Ett exempel på detta är ett stort 

gemensamt värdegrundsarbete som har genomförts i hela kommunen. Detta har nått all personal i 

förskolan och har letts av förskolechefer och förskolans specialpedagoger. Syftet var att diskutera hur 

förskolans värdegrund ska omsättas i praktiken. Varje medarbetare har enskilt och i arbetslaget skattat 

sin verksamhet kring demokratisk kompetens och etiskt förhållningssätt. Resultatet blev ett synlig-

görande av vad som fungerar och vad som behöver utvecklas. Fanns det ett inkluderande arbetsätt där 

värdegrunden är en naturlig del i förskolans verksamhet, en förutsättning för att varje barn kan utveckla 

sin förmåga och kompetens? Frågan gjorde att man i högre grad har börjat anpassa förskolans miljöer 

och anpassa barngruper utifrån barnens behov och förutsättningar. Detta i sin tur ger barnen en större 

möjlighet till inflytande och delaktighet i den dagliga verksamheten. Personalens medvetenhet har ökat 

om att det är deras förhållningssätt, bemötande, barnsyn och arbetssätt som i hög grad påverkar barnets 

lärande och personliga utveckling samt hur barnet upplever sitt eget värde. Detta skapar harmoniska, 

kreativa miljöer som uppmuntrar till lek och nyfikenhet. En annan effekt är att öppenheten och sam-

verkan mellan förskolechefer, specialpedagoger och förskolans personal har utvecklats. Genom att 

specialpedagogerna mötte alla arbetslag har även det hälsofrämjande arbetet ökat. Detta projekt fick 

kommunens årliga pedagogpris. 

 

I alla förskolområden finns det utvecklingspedagoger vars uppdrag är att  

tillsammans med förskolechef leda den pedagogiska utvecklingen och det  

systematiska kvalitetsarbetet. Man använder sig sedan några år tillbaka av 

en gemensam mall för att identifiera behov och dess önskade läge, analy- 

sera och hitta åtgärder. Detta har medfört att det finns en ökad medveten- 

het i verksamheterna om vad som verkligen är kvalitet i det man gör under  

dagarna. En metod som identifierats som framgångsrik är utbyte inom  

kollegiet. Därför har aktiviteter för att öka det kollegiala lärandet genom- 

förts, både inom och mellan förskolor. Det har skett auskultation hos var- 

andra, genomförts diskussioner i reflektionsgrupper och gjorts självvärde- 

ringar utifrån Skolverkets material BRUK.  Man gör dock inte allting lika- 

dant på alla förskolor, här anpassar man aktiviteter utifrån varje förskol- 

områdes förutsättningar.  

 

Under året har kommunen deltagit i ett projekt tillsammans med högskolan i Kristianstad samt fyra 

andra kommuner kring kvalitet i förskolan. Fas 1 genomfördes 2014, där ingick förskolechefer och 

utvecklingsledare. Fas 2 pågick under våren 2015, riktat mot utvecklingspedagogerna. Projektet 

redovisas hösten 2015. Att delta i olika forskningsprojekt och på detta sätt kunna följa med i vad som 

sker på denna front ser verksamheten som mycket värdefullt.  

 

Den pedagogiska dokumentationen har fortsatt att utvecklas. I den strävar man efter att göra barnen 

delaktiga så att de själva reflekterar över sitt lärande. Det ska inte vara en pedagogs tolkning av barnets 

lärande som förmedlas i dokumentationen. Man ser att det blir allt mer blir barnens egen dokumentation 

vilket utmanar dem i sin utveckling. En del i dokumentationen är att använda sig av de surfplattor som 

finns i verksamheten. De möjliggör ett enkelt sätt att dokumentera samtidigt som pedagogerna kan vara 

närvarande i verksamheten. Detta kan sedan enkelt förmedlas till föräldrar via Pluttra, kommunens 

digitala informationskanal. Genom Pluttra kan också föräldrar enkelt få information kring aktuella 

händelser via web och app och följa avdelningens aktiviteter genom text, bild och video. Här har skett 

ett stort ökat användande och nu använder alla förskolor i kommunen denna kanal. Även om 

tamburkontakten fortfarande är central och av stor vikt så har Pluttra bidragit till en ökad samverkan 

mellan förskola och hem.  

En förutsättning är att det finns en god tillgång till digital teknik hos våra pedagoger. Här uttrycker de 

en nöjdhet och de lyfter detta som ett värdefullt redskap i flera olika sammanhang. Surfplattorna 

används även av barnen på olika sätt, som ett naturligt komplement till allt annat material de möter i  
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förskolan. Den främjar såväl leken som bildskapandet, språkutvecklingen och samspelet mellan barnen. 

Försök med programmering, ett sätt att lära barn att tänka kreativt och utveckla logiskt tänkande, har 

genomförts med gott resultat. För att hänga med i denna utveckling krävs fortsatta kompetensutveck-

lingsinsatser och ett strategiskt tänkande så att både kunskap och tillgång på digitala verktyg håller en 

god nivå framöver.  

Detta gäller inte minst kring arbetet med språkutveckling, ett centralt uppdrag för förskolan. Vi har i 

kommunen ett oproportionerligt högt antal barn med olika språkstörningar. Förskolan är en oerhört 

viktig del i arbetet att identifiera och möta dessa behov. Under året har det nybildade barnhälsoteamet 

(där det bl a ingår logopeder och specialpedagoger) haft som ett uppdrag att uppmärksamma detta samt 

andra behov som finns i hos barnen i vår verksamhet. 

Årets enkäter visar på en stor nöjdhet hos de 316 svar som kom in. Dessa skickades ut via Pluttra med 

högsta svarsfrekvens någonsin som resultat, vilket visar att Pluttra används av vårdnadshavarna.  

 

 
 
Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 

 
 
Mitt barn tycker att det är roligt på förskolan 

 
 
Mitt barn lär sig nya saker på förskolan 

 
 

 

Det är en god beläggning på våra förskolor. Det är glädjande men skapar också utmaningar i kombination 

med en ökad inflyttning. Året har präglats på flera håll av att hitta mer eller mindre temporära lokalan-

knutna lösningar. De extra avdelningar som startades upp 2014 finns kvar för att möta behovet av platser. 

Det ökade trycket på förskolorna medför även pedagogiska utmaningar, dels när man ofta får anpassa 

verksamheten efter nya omständigheter men också för att möta de barn som kommer. Många av dessa är 

nyanlända och det har ställt krav på personalen att hantera detta på ett flexibelt och lyhört sätt, både mot  

Svarsval Svar i % 

Stämmer helt och hållet 59,2 

Stämmer ganska bra 34,8 

Stämmer ganska dåligt 2,8 

Stämmer inte alls 0,9 

Vet ej 2,2 

 

Svarsval Svar i % 

Stämmer helt och hållet 64,6 

Stämmer ganska bra 30,4 

Stämmer ganska dåligt 3,5 

Stämmer inte alls 0,0 

Vet ej 1,6 

 

Svarsval Svar i % 

Stämmer helt och hållet 66,1 

Stämmer ganska bra 31,0 

Stämmer ganska dåligt 1,6 

Stämmer inte alls 0,6 

Vet ej 0,6 
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barn som föräldrar. Från att under förra året haft det mer koncentrerat till ett antal förskolor så ser det mer 

eller mindre ut så här i hela kommunen.  Det är av stor vikt att kommunen tänker strategiskt kring hur 

förskoleverksamheten ska utformas för att möta framtida behov. Man bör också ha i åtanke att inte alla 

lokaler är ändamålsenliga för verksamheten. När det gäller antal barn per avdelning har vi fler än riks-

snittet. Man bör dock beakta att begreppet avdelning idag är flexibelt och att man arbetar mycket med att 

anpassa barngrupper inom och mellan avdelningarna så att man kan möta varje barns behov. Man kan se 

en viss ökning på variablerna antal barn per avdelning samt antal barn/förskolpedagog.  

 

Huvudmän 
(2014) 

Barn, totalt 
antal 

inskrivna 1-5 
år 

Barngrupp, 
antal barn 

per 
avdelning 

Anställda, andel (%) 
årsarbetare med 

förskollärarexamen, 
kommunal regi 

Personaltäthet, 
antal barn per 

årsarbetare med 
förskollärarexamen, 

kommunal regi 

Personaltäthet, 
antal barn per 
årsarbetare, 

kommunal regi 

 

Östra Göinge 85 % 18,1 46 12,7 5,8  

Riket totalt 83 % 16,9 46 11,6 5,3 Källa: Jämförelsetal, Skolverket 

 

 

Under våren startades ett arbete upp för att möta de högskolestudenter som gör praktik hos oss. 

Förskolechefer och utvecklingsledare träffar dessa och presenterar kommunen och dess förskole-

verksamhet. Detta är våra blivande kollegor och i stark konkurrens med andra kommuner om att 

rekrytera förskollärare är det av stor vikt att vi är en attraktiv arbetsplats. Det finns en tydlig strategi  

att enbart anställa förskollärare och för att lyckas med detta uppmuntras förskolorna att ta emot 

studenter från högskolan. Därför har också former för att stötta handledare utarbetats. Utöver detta 

diskuteras hur man ska möta svårigheterna med rekrytering på andra sätt i framtiden.  
 

 

 
Kulturteamet 
Under året har detta varit inriktat på värdegrundsarbete. Utvärderingar visar att de är mycket upp-

skattade av barnen och tillför mycket när det gäller kultur, inkludering och i att stärka barnens själv-

känsla. Kulturteamet är en unik företeelse och innebär en klar kvalitetshöjning för verksamheten. En av 

svårigheterna för personalen är att hitta tid för samverkan och det kollegiala samtalet.  Teamet kommer 

var 6:e vecka till alla avdelningar och då ges all personal möjlighet att planera, utvärdera och utveckla 

sin verk-samhet under dagtid. De byts av utav teamet och barnen är kvar i sin egen trygga miljö 

samtidigt som de får möta kvalitativa kulturaktiviteter.  

 

 

 
Pedagogisk omsorg 
Under läsåret har det mestadels varit en dagbarnvårdare, belägen i Broby. Det har dels varit svårt att 

nyrekrytera och dels är efterfrågan på platser ganska låg. Verksamheten utförs i hemmet i kombination 

med gemensamma aktiviteter och besök på förskolor. Man utgår från barnens behov och mognad samt 

är lyhörda för deras önskemål. Personal deltar på kompetensutvecklingsinsatser och arbetsplatsträffar 

med övrig förskolepersonal vilket har lett till en ökad samverkan och pedagogisk utveckling. Samarbetet 

med föräldrar lyfts som en viktig, och ibland svår, fråga då man som pedagog alltid är ensam.  
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Framgångsfaktorer i förskolan: 
 

 Långsiktig, strategisk och lösningsfokuserad planering i förskolechefsgruppen 
 God omvärldsbevakning, tydlig koppling till forskning och kontakt  

     med lärosäten 
 Riktade kompetensutvecklingsinatser utifrån analys av behov 
 Utveckling av information och delaktighet sker i samspel med efterfrågan  

     från föräldrar  
 Hög kompetens kring styrdokument och ett utvecklat kvalitetsarbete ute på  

     enheterna 
 Satsningar på utvecklingspedagoger som driver den pedagogiska utvecklingen  

     tillsammans med förskolechef 
 Tillgång till digital teknik – kunskap kring dess användande 
 Arbetsformer för ett kollegialt lärande 
 
 
 
Identifierade utvecklingsområden och tankar kring förskolan inför läsår 15/16: 
 
Att stärka det inkluderande perspektivet fortsätter, det är ett långsiktigt arbete som bildar en bas för hela 

verksamheten. Under 2015 kom en ny lag kring tillgänglighet för alla vilket bara stärker hur viktigt det 

att arbeta utifrån detta perspektiv. Därför behöver det finnas förutsättningar så att pedagogerna kan 

reflektera kring barns behov och utveckling. Det kollegiala arbetet med att reflektera kring barns 

lärmiljöer så att de är utmanande och utvecklande fortgår därför. Som en del av den pedagogiska 

utvecklingen kommer man att under året uppdatera de profiler som finns på de olika förskolorna. Ett av 

förskolans huvuduppdrag är att arbeta språkutvecklande. Under det kommande året kommer detta att 

vara extra i fokus, inte minst viktigt för att möta de barn som kommer från andra länder.  Olika former 

av kompetensutvecklingsinsatser är planerade för att stärka personalgruppen. Även det under förra året 

påbörjade arbetet i barnhälsoteamet kommer att fortgå. Inför kommande läsår har det systematiska 

kvalitetsarbetet förtydligats med nya dokument och rutiner, detta för att all personal ska vara delaktig 

och att man ska se vad som ger kvalitet. Ett strategiskt tänkande kring digital kompetens är centralt, 

både i arbetet med barnen och för personalen. Att ha en hälsosam miljö är grundläggande, och man 

kommer att titta närmare på detta så att den blir så giftfri som möjligt. Lokalfrågan kommer att vara 

mycket aktuell under läsåret, detta då ett antal förskolor är mycket trångbodda och en del miljöer inte 

anpassade för en pedagogisk verksamhet. 
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3 Fritidshem 
 

Även fritidshemmen har haft det inkluderande perspektivet som grund- 

läggande mål under året. Detta ställer krav på verksamheten kring  

organisation, samverkan med skola, föräldrar och andra instanser samt  

kunskap kring elevers behov. Under förra läsåret påbörjades en gemen- 

sam fortbildningsinsats för all fritidshemspersonal i kommunen. Detta  

efter att vi i Skolinspektionens granskning 2012 fick kritik för bristande  

likvärdighet. Fortbildningen utgår från Skolverkets nya allmänna råd 

kring fritidshemmens uppdrag i ett lärande- och samverkansperspektiv.  

Under detta läsår har detta fortsatt med gott resultat. Det kollegiala lärandet, utbytet mellan fritidshem 

och kunskapen kring styrdokumenten har ökat likvärdigheten. Fritidshemmen har väldigt olika förut-

sättningar på de olika skolorna men man har nu en större samsyn om vilka mål man arbetar mot, även 

om man inte alltid gör likadant.  Liksom i förskolan har man diskuterat lärmiljöer, hur skapar man en 

stimulerande och omväxlande fritidshemsmiljö som kan möta alla barns behov? Fritidshemmen har en 

viktig uppgift kring elevernas utveckling och lärande, inte minst när det gäller det sociala perspektivet, 

och detta har varit ett av fokusområdena i utbildningen. Att organisera fritidshemmets verksamhet så  

att det finns möjlighet för personal att planera, reflektera och att mötas. 

 

En utmaning under året, och som fortsätter under läsår 15/16, har varit den tillströmning som skett av 

nyanlända elever. Detta har gjort att grupper ständigt förändrats samt att formerna för ett gott mottag-

ande hela tiden får omprövas. Trycket på lokaler och personal har ökat. Statistiken visar att antal barn/ 

årsarbetare ökat med 4 elever på bara ett år (markant över rikssnittet). Tittar vi på måttet för antal barn/ 

avdelning ligger vi långt under rikssnittet men detta är ett vanskligt mått då en avdelning kan organi- 

seras så olika, därför är detta mått av lägre intresse i detta sammanhang. Att hitta utbildad personal 

kommer i framtiden att bli en utmaning, rektorerna kan redan se att det är svårt att rekrytera. Statistiskt 

sett ligger vi dock väl till än så länge, men för att detta ska fortsätta vara så krävs planering så att 

kommunen förblir en attraktiv arbetsplats. 
 

 

Huvudmän 

 
 

År 

Anställda, andel 
(%) årsarbetare 

med ped. 
högskoleutb., 

kommunal regi 

Barn 6-12 
år, antal i 

kommunen 
15/10 

Elever, 
totalt antal 
inskrivna 

Elevgrupp, antal 
elever per 
avdelning, 

kommunal regi 

Personaltäthet,  
antal elever per 

årsarbetare, 
kommunal regi 

 
Östra 
Göinge 
 

2012 55 % 1 029 499 26,3 19,4 

2013 64 % 1 045 501 26,4 20,0 

2014 63 % 1 111 544 28,6 24,0 

       
 
 

Riket totalt 

2012 56 % 730 560 411 255 39,9 19,7 

2013 56 % 753 195 425 945 40,2 20,9 

2014 54 % 776 090 444 395 40,8 21,3 
 

 

De flesta av kommunens elever i förskoleklass t o m årskurs 3 går på fritidshem i olika omfattning, 

sedan trappar det markant av från årskurs 4. Att behålla dem i årskurs 4 är ofta en utmaning och man 

arbetar för att hitta utmanande miljöer. Här ser man tillgång till IKT som en möjlighet att utveckla 

befintlig verksamhet. Detta gäller även som en del i det språkutvecklande arbetet, ett mål som kommer 

att finnas i fritidshemmens verksamhet under 2014/15. 

 

I de årliga enkäterna ser man en stor nöjdhet hos eleverna kring trygghet, trivsel och bemötande. Förra 

året var man mindre nöjd kring frågan om inflytande. Fortfarande kan man se att det är den frågan med 

lägst positiva svar men det är ändå en förbättring i år. Man har pratat om delaktighet och synliggjort för 

eleverna när de har inflytande. Viktigt blir, förutom det dagliga mötet, fritidsråd, förslagslådor och 

diskussionsforum. Detta kommer man fortsätta att utveckla under kommande läsår.  

 

 

http://www.ostragoinge.se/wp-content/uploads/2013/01/barn-ritar.jpg
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4 Centrala barn- och elevhälsan (CBEH) 
 
Under förra läsåret påbörjades arbetet med att utforma ett nytt ledningssystem för hela verksamheten. 

Längst har Elevhälsans medicinska insats kommit (EMI) och övriga delar kommer att utveckla detta 

vidare under läsår 2015/16.  

 

Grundläggande är det tvärprofessionella perspektivet. Syftet är att de olika professionerna inom barn- 

och elevhälsan ser sin roll i den helhet som de tillhör samt att det blir tydligt gentemot elever, föräldrar 

och verksamheter. Grundtanken är att man arbetar tvärprofessionellt och teaminriktat, och detta har fort-

gått under hela 2014/15. Man har arbetat fram rutiner för samverkan kring olika uppdrag (kartläggning, 

handledning mm), och detta kommer fortsätta utvecklas under läsår 2015/16. 

 

Av stor vikt är goda samverkansformer med förskola/skola. CBEH är representerat på de lokala elev- 

hälsoteamsmötena ute på skolorna samt i förskolans barnhälsoteam. Medarbetarna i CBEH ser att samar-

betet med förskolechefer och rektorer har utvecklats under läsåret vilket är mycket positivt. Ett utveck-

lingsområde är tydliggöra rutiner kring förankring och information ut i verksamheterna kring olika upp-

drag så att personal blir så delaktig som möjligt. En viktig del i Centrala barn- och elevhälsans arbete är 

det förebyggande arbetet. Här vill man öka handledning till pedagoger, gärna på gruppnivå, för att stötta 

dessa i arbetet att möta alla elever. Målet är att minska så kallade brandkårsutryckningar.  

 

Under läsåret har en ny resursfördelningsmodell delvis använts, och denna ska implementeras fullt ut 

läsår 2015/16. Modellen är grundad på socioekonomiska faktorer och syftet är att ha ett så effektivt 

system som möjligt, riktat efter behov. En del av modellen är att assistentgruppen övergick till skolenhet 

och förskolechef/rektor i stället för att tillhöra centralt. Detta ökar utrymmet och flexibiliteten för 

förskolechef/rektor att rikta resurser efter behoven 

 
Liksom resten av Bildning så påverkas CBEH av det höga inflödet av nyanlända elever. Arbetsbelast-

ningen, framför allt för EMI men till en del också för kuratorerna, har ökat stadigt. Att skolsköterskorna 

har möjlighet till en bra första kontakt och kartläggning är viktigt för dessa elevers möjlighet till inklu-

dering och en bra skolstart. Nya rutiner har skapats utifrån en stor flexibilitet, den övriga verksamheten 

har dock påverkats i detta arbete. Skolsköterskor och kuratorer, som finns ute på enheterna, har en viktig 

roll i det hälsofrämjande arbetet för alla barn och elever och de strävar efter att vara så tillgängliga som 

möjligt, detta har dock försvårats då organisationen för närvarande är underdimensionerad. 

 

 

Det har genomförts ett antal projekt: 

 

- Att möta barn/elever med språkstörning  

Ett projekt för att stärka lärmiljön för elever med språkstörning och hörselnedsättning har avslutats 

under året. Projektet har finansierats med externa bidrag och resulterat i en kompetensutvecklingsinsats 

och förstärkning av digitala verktyg till Skoldatateket. 

- Tidiga insatser 
Ett projekt för att utveckla tidiga insatser i förskola och skola har genomförts med externa bidrag. I 

projektet har logoped, specialpedagog och IKT-pedagog medverkat. Arbete har skett i samverkan med 

Skoldatateket. 

- Skoldatatek 
Utveckling av Skoldatateket har fortsatt under läsåret, detta är inne på sitt andra år. Medarbetarna i 

Skoldatateket har varit på utbildningar, BETT-mässa samt nätverkat med Skoldatatek i Kristianstad och 

Lund. Uppdraget är att på olika sätt arbeta med teknikstöd för att utveckla lärmiljön, framför allt för 

elever i behov av särskilt stöd.  Arbetet har mötts mycket positivt ute i verksamheterna och från 

föräldrar. Insatser som genomförts är bl a att tillsammans med pedagog, elev och förälder hittat lämpliga 

verktyg för enskilda elever, hålla workshops med pedagoger kring IT-stöd och hur man kan arbeta med 

detta samt hålla workshops med föräldrar och elever. Att kunna permanenta detta projekt i kommunens 

verksamhet är ambitionen. Östra Göinge kommun har en oproportionerligt hög andel barn och elever  
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med olika typer av språkstörningar sett till befolkning. Ca 2 % av kommunens aktuella elever har grava 

språkstörningar och har språkliga svårigheter som påverkar skolgången. Sannolikt finns det dessutom ett 

mörkertal med elever som ännu inte upptäckts. Vi har även ett tiotal elever med hörselnedsättningar där 

vi ser ett behov av mer stöd för pedagogerna i form av ökad kompetens. Pedagoger har under senare år 

fått relativt goda kunskaper kring dyslexi och hur man kan kompensera för elever med denna diagnos. 

Då det gäller elever med språkstörning är kunskapsluckorna alltför stora och flera saknar förståelse för 

elevernas svårigheter och hur man kan kompensera för dessa. Ett sätt att möta detta är genom tillgång 

till teknik med visuellt stöd. Här arbetar kommunen dels med att hitta förutsättningar att öka denna 

tillgång, och skapa likvärdighet i kommunen, men även med olika kompetensutvecklingsinsatser till 

pedagoger.   

 

Här kan Skoldatateket spela en viktig roll. Skoldatatek finns i en majoritet av landets kommuner och 

den forskning som finns visar på goda resultat gällande ökad måluppfyllelse. Förhoppningen är att 

denna verksamhet ska kunna permanentas. Den kompetens som finns här är även en viktig resurs i den 

strategi som ska utarbetas under kommande läsår kring inlärning, språkstödjande arbetssätt och olika 

metoder för att möta alla elever.  

 

En prioriterad fråga inför kommande läsår är att utarbeta framgångsrika rutiner och metoder för att 

minska elevfrånvaro, hela vägen från ströfrånvaro till hemmasittare. Detta är oerhört viktigt för en ökad 

måluppfyllelse och för att ge varje individ goda förutsättningar till ett gott liv. 
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5 Grundskolan inkl. grundsärskola 
 

Att ha en inkluderande skola är en framgångsfaktor. Att kunna bemöta alla elever och anpassa miljön  

så att den blir trygg och stimulerande är både den viktigaste av våra uppgifter men också den mest 

utmanande. Av stor vikt är också att sätta in undervisningen i ett sammanhang så att den blir menings-

full för eleverna. En motiverad människa lär sig bättre och när du förstår varför du gör något blir du 

också mer motiverad. Även elevernas delaktighet är viktig i detta sammanhang och genom ett gott 

ledarskap i klassrummet ökar förutsättningarna för detta. Därför är det viktigt med goda kompetens-

utvecklingsinsatser, att det finns förutsättningar för det kollegiala samtalet och att utbyta erfarenheter. 

Under detta läsår har den resterande hälften av kommunens skolor deltagit i matematiklyftet, man har 

sambedömt nationella prov och haft pedagogiska konferenser.  Utvärderingar visar att lärare och 

rektorer är mycket nöjda med dessa insatser men att tidsfaktorn alltid är en utmaning.  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter att utvecklas, och man blir allt bättre på att analysera och  

inte bara beskriva. Detta ökar rektorernas och verksamhetschefs möjligheter att möta behov med rätt 

insatser. Kontinuerliga diskussioner kring resursfördelning och åtgärder hålls, både i ledningsgrupp, 

rektorsgrupp och på respektive enhet.  

 

Verksamheten genomförs inom ramen för tilldelad budget. Kommunen har en nationellt sett låg skol-

peng. Utifrån SKL:s Öppna jämförelsers ekonomiindikatorer av hur kostnadseffektivt kommunen 

omsätter skolpeng till betyg ser man att denna förvaltas väl. Vi har alltså goda resultat utifrån de 

resurser som tilldelas (för detaljer se bilaga). Det har dock skett stora förändringar i sammansättning  

och storlek av elevgrupper, främst genom stor tillströmning av nyanlända, vilket har satt stor press på 

organisationen och hur man fördelar de resurser som finns. Många av våra nyanlända elever har haft en 

mycket positiv personlig utveckling då utgångsläget ofta har varit tufft för dem – detta syns dock inte i 

statistiken utan här är det bara slutpoängen som syns. Under flera år har våra skolor lyckats väl utifrån 

våra förutsättningar, med andra ord har man utfört skolans kompensatoriska uppdrag på ett framgångs-

rikt sätt. Detta har dock blivit svårare med de extraordinära förutsättningar som finns nu. Här finns ett 

samband med årets sjunkande måluppfyllelse samt att andelen elever som är behöriga till gymnasie-

skolan har sjunkit. Vi ser också en ökad andel elever som har 70 meritpoäng eller lägre. Andelen som 

har nått kunskapskraven i alla ämne har dock ökat en aning och vi ligger kvar på samma nivå som 

föregående år gällande andelen elever som har mer än 280 meritpoäng. Det finns en långsiktig positiv 

trend och i den analys som görs ser vi att vi är på rätt väg, det är dock många yttre förändringar som gör 

det svårt att göra jämförelser med tidigare år.  
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Om vi tittar på statistiken för olika mål- 

grupper skiljer den sig markant. I Skol- 

verkets beräkningar kan man konstatera  

att det är stora skillnader mellan olika  

gruppers resultat. När vi tittar på resultaten  

över tid ser vi en trend i detta (och faktiskt  

att skillnaderna tyvärr ökat). Skillnaderna  

mellan pojkar och flickor utjämnades dock  

2014/15. I motsats till kommunens totala resultat så höjs betygsresultatet för barn med svensk bakgrund 

med ganska stor marginal från förra året. Visar detta att vi är på rätt väg i vårt sätt att arbeta och att de 

elever som gått i våra skolor från början har fått goda förutsättningar att klara skolan? Vi kan dock inte 

bortse från att elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning fortfarande klarar sig betydligt 

bättre än de barn vars föräldrar inte har gått på t ex högskola, här ökar i stället klyftan. 11 % av eleverna 

lämnade åk 9 med meritpoäng under 50 p. Av dessa är inte alla nyanlända utan ett antal har funnits i vår 

skola från deras skolstart. Har dessa och andra elever i behov av stöd påverkats av hur vi har fördelat 

resurser i en period av stora förändringar i elevgrupperna? Troligen är det så resurser och personal som 

finns har organiserats om så att elever som har gått i våra skolor från början kan ha drabbats. Det är 

dock av vikt att poängtera att det är vanskligt att dra slutsatser utifrån enbart tre års resultat och 

dessutom under en period av stora yttre förändringar (bl a den stora inflyttningen av många nyanlända 

elever). Vi måste lyfta dessa diskussioner, tillsammans med forskning och nationella rapporter, när vi 

resursfördelar och organiserar utbildningen i kommunen.  
 

 
MERITVÄRDE ÅK 9 (Skolverket) 

 Faktiskt 
merit-
värde 

Utl. bakgrund, 
födda 
utomlands  

Exklusive nyinvand-
rade och med  
okänd bakgrund 

 Flickor   Pojkar Föräldrar med 
förgymnasial  
eller gymnasial  
utbildning 

Föräldrar med 
eftergymnasial ut
bildning 

2012/13 
(16 ämnen) 

210,7 177,1 
(13 elever) 

214,9  
(96 % av eleverna) 

220,7 199,2 ~200,0 
(66 % av eleverna) 

243,7 
(34 % av eleverna) 

2013/14 
(16 ämnen) 

195,3 148,8  
(15 elever) 

199,9 
(93 % av eleverna) 

205,8 185,7 ~185,0 
(63 % av eleverna) 

224,5 
(37 % av eleverna) 

2014/15 
(17 ämnen) 

203,1 121,8 
(24 elever) 

223,27 
(87 % av eleverna) 

203,6 202,8 187,9 
(61 % av eleverna) 

241,8 
(39 % av eleverna) 

 

 

Att komma vidare till gymnasiet är av oerhört stor vikt för en individs möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden och i samhället. Här har vi en stor utmaning då denna andel sjunker. Det har under ett 

antal år pågått ett arbete för att identifiera åtgärder för att möta detta.  Under de senaste åren har man 

arbetat mycket med att tidigt identifiera elever som har behov av särskilt stöd. Det har gjorts och görs 

insatser för att skapa tydliga rutiner så att adekvata insatser görs. Arbete pågår för att stärka alla peda-

gogers kunskaper i att kunna stötta sina elever och för att stärka specialpedagogernas roll i elevhälso-

arbetet. 

 

2014/15 Meritvärde Antal 
Behörig till 
gymnasiet 

Nått kunskaps- 
kraven i alla ämne 

Saknar betyg  
i alla ämne 

Flicka 203,55 50 74,0 68,0 0,0 

Pojke 200,43 84 75,0 72,6 2,4 

Totalt 201,61 134 74,6 70,9 1,5 

 

 

Även samarbetet med den Centrala barn- och elevhälsan genomgår stora förändringar som kommer att 

fortsätta under läsår 15/16 (läs mer i kap 5). Årets kommande kompetensutvecklingsinsatser, med 

inriktning mot språkutvecklande arbetssätt, kommer att vara av stor betydelse i detta arbete. Studie- och 

yrkesvägledning har en stor roll i att rusta våra elever för framtiden. Kommunen har deltagit i ett av 

Kommunförbundet Skånes projekt för att utveckla detta utifrån Skolverkets nya allmänna råd. En arbets-

grupp har utvecklat en övergripande plan för att stärka detta arbete ute på skolorna samt hitta arbets-

former för att stötta pedagogerna på skolorna. Resultatet presenterades på den årliga SSA-konferensen i  

  Åk 7 Åk 8 Åk 9 

Antal elever med meritpoäng under 50 p 10 st 9 st 14 st 

Flickor 5 st 3 st 1 st 

Pojkar 5 st 6 st 13 st 

Utöver detta antal elever som inte har betyg  
i något ämne 

0 st 1 st  2 st  

Antal nyanlända av det totala elevantalet på 
skolan 

15 st 8 st 17 st 
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Malmö. Antalet studie- och yrkesvägledartjänster mot grundskolan kommer inför läsåret att förstärkas 

med 120 %. Dessa har fokus att arbeta redan från årskurs ett för att ge eleverna verktyg att kunna göra 

goda val, känna framtidstro och kunna påverka sin egen framtid. 

 

Glädjande är att pojkarna har höjt sina meritpoäng.  

Mindre positivt är att flickorna sänkt sig om man  

jämför med två år tillbaka. Glappet mellan pojkar  

och flickor är nästan utraderat detta läsår. När det gäller  

behörigheten till gymnasiet ligger pojkar1 procentenhet  

högre. Även andelen pojkar som klarat målen i alla  

ämnen är högre än flickornas. Slutsatsen blir, liksom  

tidigare år, att pojkar oftare får E än flickor eftersom  

flickornas meritvärde är högre trots färre som nått  

kunskapskraven i alla ämne. Ingen flicka var helt utan  

betyg medan 2,4 % av pojkarna var det. Detta rör sig  

om få elever (inte någon var nyanländ) vilket pekar på  

att ett fåtal elever får stort statistiskt genomslag i en så  

liten kommun som vår. Att pojkarna ofta har lägre resultat är ett fortsatt fokusområde under läsår 15/16. 

Forskning visar att olika former av digitalt arbete ofta motiverar pojkar. Detta ser man även hos de 

elever som har svårt att nå kunskapskraven – även om resultaten ökar hos alla elever när man använder 

IKT (informations- och kommunikationsteknologi) på ett meningsfullt sätt så ökar de allra mest hos 

dessa elever. Det arbete som påbörjades förra läsåret kring en tydlig pedagogisk strategi för hur vi ska 

stimulera och motivera våra elever till ett ökat lärande kommer att fortsätta och här kommer det digitala 

lärander att ha en central roll.  
        

       
 Nationella prov åk 9 

Provnamn Kön Elever A (MVG) % B % C (VG) % D % E (G) % Ej uppnått mål % 

Engelska  Flicka 51 15,7 21,6 11,8 7,8 25,5 2,0 

 Pojke 84 16,7 17,9 16,7 11,9 13,1 4,8 

 Total 135 16,3 19,3 14,8 10,4 17,8 3,7 

Matematik  Flicka 51 5,9 3,9 13,7 13,7 21,6 29,4 

 Pojke 84 6,0 13,1 17,9 11,9 20,2 15,5 

 Total 135 5,9 9,6 16,3 12,6 20,7 20,7 

Svenska/Svenska som andra språk  Flicka 51 9,8 15,7 13,7 21,6 19,6 2,0 

 
Pojke 84 2,4 10,7 29,8 13,1 14,3 14,3 

 Total 135 5,2 12,6 23,7 16,3 16,3 9,6 

 

 

I ämnet matematik klarar sig pojkarna, liksom tidigare år, bättre än flickorna på nationella provet. 

Ytterst anmärkningsvärt är att 20 % av eleverna inte har klarat nationella provet i matematik (där 

flickorna är dubbelt så många som pojkarna). När det gäller deras slutbetyg i ämnet ligger pojkar och 

flickor dock lika. I tidigare analyser har det tagits upp om flickor premieras för flit. I engelska är inte 

alls andelen av eleverna som inte klarat provet så hög och skillnaderna mellan pojkar och flickor inte 

lika stor (dock något färre pojkar som inte klarat provet). Detta är även trenden i riket. I svenska är det 

dock stora skillnader där betydligt fler flickor klarar både nationella prov och har ett bättre slutbetygs-

resultat. Här håller trenden i sig från tidigare år.  I alla ämnen förutom i biologi samt i de praktiska 

ämnena idrott och hem- och konsumentkunskap klarar sig pojkarna sämre betygsmässigt. När det gäller 

förhållandet mellan slutbetyg och prov på nationella prov visar det på stora skillnader i matematik (här 

har 39 % av eleverna fått högre slutbetyg än vad de fick på nationella provet) och svenska (22 % har fått 

högre slutbetyg). Liksom tidigare år är det stor skillnad mellan skolorna, ett analysarbete som pågår på 

skolorna.  Detta är viktiga frågor att reflektera kring gällande upplägg av undervisning, syfte, innehåll 

och bedömning. 
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Andel elever som nått målen i respektive ämne, åk 9 

 
 
 

 

För tredje året fick årskurs 6 betyg. Engelska och matematik är fortfarande de ämnen som våra 6:or 

klarar sämst (liksom i riket). Flickorna klarar sig betydligt bättre än pojkarna i nästan alla ämne (se 

vidare diskussionen ovan under åk 9). Den genomsnittliga meritpoängen (193,3) är betydligt lägre från 

förra året (203,8), detsamma gäller andelen som nått målen i alla ämnen (65 % mot förra årets 81 %). En 

anledning till detta är den stora tillströmningen av elever som har skett. Detta gör det svårt att följa 

kullar över tid för att se om de insatser som gjorts över lång tid ger resultat.   

 
 

 
Andel som nått målen i respektive ämne, åk 6 
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På nationella prov i åk 3 har pojkar och flickor närmat sig varandra. Tyvärr går det inte göra en jäm-

förelse mellan olika delprov över tid då man har bytt innehåll. Vi ser dock att pojkar generellt sätt ligger 

lägre än flickor. Redan här ser vi ett mönster som sedan ofta blir tydligare längre upp i åldrarna. Vi vet 

att det är av största vikt att man har goda grundläggande kunskaper och förståelse för det man läser och 

skriver. Här blir Centrala barn- och elevhälsans och skolornas arbete av största vikt. Den kommande 

kompetensutvecklingsinsatsen handlar mycket om detta, liksom det arbete som redan idag utförs och 

utvecklas ända från förskolan. 

 
 

Nationella prov åk 3 Nått kravnivån % Ej nått kravnivån % Ej deltagit % 
Matematik år Prov A - Muntlig gruppuppgift 
Problemlösning, matematiska begrepp, matematiska resonemang, 
matematikens uttrycksformer  84,7 6,9 5,6 

Prov B - Matematiska begrepp och metoder, matematiska 
resonemang, matematikens uttrycksformer  84,7 6,9 8,3 

Prov C - Problemlösning, matematiska begrepp och metoder, 
matematiska resonemang, matematikens uttrycksformer 81,9 9,7 8,3 

Prov D - Matematiska begrepp och matematiska metoder, 
matematikens uttrycksformer  69,4 22,2 8,3 

Prov E - Problemlösning, matematiska begrepp och metoder, 
matematiska resonemang, matematikens uttrycksformer 84,7 6,9 8,3 

Prov F - Matematiska begrepp och matematiska metoder, 
matematikens uttrycksformer 59,7 31,9 8,3 

Prov G - Problemlösning, matematiska begrepp och metoder, 
matematiska resonemang, matematikens uttrycksformer 80,6 11,1 8,3 

Svenska/Svenska som andra språk Prov A  
Muntlig gruppuppgift 86,1 5,6 5,6 

Prov B     Läsa - berättande text 83,3 8,3 8,3 

Prov C     Läsa - faktatext 77,8 13,9 8,3 

Prov D     Enskild högläsning 91,7 0,0 5,6 

Prov E     Enskilt textsamtal 90,3 1,4 5,6 

Prov F     Skriva - berättande text 91,7 0,0 5,6 

Prov G     Skriva - stavning och interpunktion 80,6 11,1 5,6 

Prov H     Skriva - faktatext 79,2 12,5 5,6 

Matematik år Prov A - Muntlig gruppuppgift 
Problemlösning, matematiska begrepp, matematiska resonemang, 
matematikens uttrycksformer  85,1 9,0 6,0 

Prov B - Matematiska begrepp och metoder, matematiska 
resonemang, matematikens uttrycksformer  86,6 7,5 6,0 

Prov C - Problemlösning, matematiska begrepp och metoder, 
matematiska resonemang, matematikens uttrycksformer 86,6 7,5 6,0 

Prov D - Matematiska begrepp och matematiska metoder, 
matematikens uttrycksformer  71,6 22,4 6,0 

Prov E - Problemlösning, matematiska begrepp och metoder, 
matematiska resonemang, matematikens uttrycksformer 88,1 6,0 6,0 

Prov F - Matematiska begrepp och matematiska metoder, 
matematikens uttrycksformer 68,7 25,4 6,0 

Prov G - Problemlösning, matematiska begrepp och metoder, 
matematiska resonemang, matematikens uttrycksformer 82,1 11,9 6,0 

Svenska/Svenska som andra språk Prov A  
Muntlig gruppuppgift 88,1 3,0 9,0 

Prov B     Läsa - berättande text 82,1 10,4 7,5 

Prov C     Läsa - faktatext 79,1 13,4 7,5 

Prov D     Enskild högläsning 89,6 3,0 7,5 

Prov E     Enskilt textsamtal 89,6 3,0 7,5 

Prov F     Skriva - berättande text 83,6 9,0 7,5 

Prov G     Skriva - stavning och interpunktion 77,6 14,9 7,5 

Prov H     Skriva - faktatext 73,1 19,4 7,5 

 

  

Under detta läsår har andra hälften av kommunens skolor arbetet med Matematiklyftet.  Det har varit 

tidskrävande men samtidigt mycket uppskattat och gett utrymme för ett kollegialt lärande och 

diskussioner kring inte bara matematisk förståelse utan inlärning över huvud taget. Vi hoppas att detta 

arbete ska ge resultat, inte bara i matematik utan i fler ämne, på sikt. I samband med detta fortsätter  
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arbetet som påbörjats tidigare år: ett fortsatt fokus på det kollegiala samarbetet och utbytet mellan 

pedagoger då all forskning visar att detta är en framgångsfaktor. 

 

En utmaning är att möta det stora antal nyanlända elever som har kommit till kommunen, var åttonde 

elev är nu nyanländ. Antalet har ökat på alla skolor, dock med en viss övervikt mot Hanaskog. På en del 

skolor är summan konstant men då en del elever flyttar och nya kommer ställs stora krav på mottagande  

skola. Detta var en stor fråga redan förra året och arbetet som påbörjades då har fortsatt under året. Då 

inflyttningen inte har avstannat så har det inneburit att organisationen hela tiden fått förändras. Det har 

krävts stort engagemang från rektorer och pedagoger samt inneburit högt tryck på lokaler. Rekrytering 

är också en utmaning, inte minst i ämnet SVA men också för modersmål och studiehandledning. Här 

pågår projekt med GUC för att hitta olika former av språkstödjare. Kommunen har idag en större 

erfarenhet av att ta emot nyanlända och det görs ett fantastiskt arbete ute på skolorna. Situationen kräver 

dock fortfarande stora kompetensutvecklingsinsatser och rekrytering av olika funktioner.  

 

I årets trivselenkät hade vi mycket goda resultat. En majoritet av eleverna i skolan uttrycker att de 

känner sig trygga, får hjälp och känner att deras lärare har positiva förväntningar på dem. Just den 

senare punkten har enligt flera forskare oerhört stor betydelse för en ökad måluppfyllelse. Antalet 

anmälningar kring kränkande behandling läsåret 14/15 var 34 st i grundskolan. Dessa har alla utretts  

och hanterats med olika åtgärder. Under de senare åren har kunskapen om och arbetet med det före-

byggande arbetet ökat. Detta är också en anledning till att anmälningar skickas in – man är idag mer 

medveten om detta och man har tydligare rutiner, både på skolorna och på förvaltningsnivå. 

 

 
Åk 5 
 

 
 

Åk 8 

 

 

Tolv förstelärare har varit verksamma under läsåret. De anställs på två år i taget med möjlighet till 

förlängning efter utvärdering. De fem första förstelärarna fick sitt uppdrag förlängt inför läsår 15/16. 

Förstelärare fanns under läsåret ännu inte på alla skolor då vi valt att rekrytera utifrån personlig 

lämplighet och inte efter skolplacering. Under våren anställdes dock ytterligare fyra förstelärare och 

under läsår 15/16 kommer förstelärare att finnas i alla rektorsområden. Deras uppdrag är att vara goda  

 

 

Resultat i procent 
 

Stämmer  
helt och hållet 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
ganska dåligt 

Stämmer  
inte alls 

Vet ej 
 

Jag känner mig trygg i skolan 50 44 2 2 1 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 33 49 10 6 2 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 48 42 6 0 4 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika 
ämnena 

43 
 

51 
 

4 
 

2 
 

1 
 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 66 31 2 0 2 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 56 40 3 1 2 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 80 15 2 0 3 

Resultat i procent 
 

Stämmer  
helt och hållet 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
ganska dåligt 

Stämmer  
inte alls 

Vet ej 
 

Jag känner mig trygg i skolan 51,2 42,7 3,7 0 2,4 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 12,2 34,1 29,3 18,3 6,1 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 30,5 43,9 15,9 1,2 8,5 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika 
ämnena 

25,6 
 

56,1 
 

14,6 
 

1,2 
 

2,4 
 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 42,7 43,9 7,3 1,2 4,9 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 46,3 42,7 9,8 0 1,2 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 56,1 25,6 7,3 1,2 9,8 
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pedagoger, inspiratörer till kollegor, ta ett övergripande ansvar i den pedagogiska utvecklingen på sin 

skola i samarbete med rektor samt vara goda förebilder. De har deltagit på en kommungemensam 

studiedag och presenterat både sig och sina metoder. I övrigt arbetar de på rektors uppdrag för att 

utveckla den pedagogiska verksamheten.  

 

I vårt kulturarbete har vi liksom de senaste åren fått en avsevärd summa från Kulturrådet. Det finns en 

långsiktig strategi för att erbjuda alla våra elever olika former av kulturaktiviteter under året. Under 

läsåret har det även påbörjats ett arbete för att tydligare knyta detta till Kultur och fritid. En kommun-

gemensam arbetsgrupp har bildats och diskussioner kring hur man ska stärka försutsättningarna för 

skola, bibliotek och kultur att samarbeta har förts. Detta är en viktig del i det språkstödjande arbetet. 

 

 
Grundsärskolan 
Under året har det varit 13 elever inskrivna i grundsärskolan varav fem elever har läst enligt tränings-

skolans läroplan. Träningsskolan har ett stort behov av anpassade lokaler och dessa elever finns därför 

samlade på Göingeskolan. Små steg har tagits för att öka kontakten mellan dessa elever och skolans 

övriga. Man arbetar mycket med rytm och musik för att därigenom stimulera elevernas utveckling.  

Övriga elever finns idag finns inskrivna på flera av våra skolor där de har sin klasstillhörighet och 

inkluderas så mycket som möjligt med stöd av personal. Det finns en kommunövergripande samordnare 

för alla särskolelever, en del i dennes uppdrag är att ge kunskap till den personal som arbetar med dessa 

elever. Det är viktigt att lärmiljön organiseras utifrån varje elevs behov för att stärka elevernas tro på sig 

själva i det sociala samspelet med andra samt på sin förmåga att utvecklas.  
 

 

 

Framgångsfaktorer i grundskolan: 
 Långsiktig, strategisk och lösningsfokuserad planering i ledningsgruppen 

 Riktade kompetensutvecklingsinatser utifrån analys av behov 

 Tydlig ledning och styrning, systematisk uppföljning  

 Välutbildad personal 

 Struktur i elevhälso- och värdegrundsarbetet ute på skolorna 

 Satsning på specialpedagogiska insatser och tidiga insatser 

 Uppföljning av insatta resurser 

 Information och delaktighet sker i samspel med efterfrågan från föräldrar och elever 

 Hög kompetens kring styrdokument och ett utvecklat kvalitetsarbete ute på enheterna 

 Planering för att ge förutsättningar för kollegialt samarbete (bl a gällande ökad kompetens för     

     planering, bedömning och betygsättning, digital undervisning, ämnesövergripande arbete och att  

     möta alla elever) 

 
 
 

Identifierade utvecklingsområden och tankar kring grundskolan inför läsår 15/16: 
En av styrkorna i utvecklingsarbetet är det nära samarbete och den kompetens som finns i skolans 

ledningsgrupp. Inför läsåret 14/15 identifierades här vissa gemensamma utvecklingsområden: ett 

språkutvecklande arbetssätt från förskoleklass och uppåt, en ökad digital kompetens hos både elever och 

personal, former för att möta våra nyanlända elever samt ett grundläggande inkluderande synsätt för att 

möta alla elever. Dessa områden kvarstår under läsår 15/16. Dessa möter givetvis våra skolor utifrån 

sina behov och förutsättningar men parallellt med detta kommer långsiktiga kommunövergripande 

kompetensutvecklingsinsatser att genonföras. Att fortsätta utveckla rutinerna för elevhälsoarbetet fortgår 

också. Att arbeta förebyggande tillsammans med Centrala barn- och elevhälsan är centralt. Detsamma 

gäller det ämnesövergripande arbetet för att skapa motivation, inflytande och sammanhang för eleven. I 

grunden för allt arbetet finns det inkluderande perspektivet med en tillgänglig och hälsosam skola för 

alla. Liksom i förra årets analys landar detta i ett långsiktigt arbete där det är viktigt att ha ett strategiskt 

tänkande i de insatser som görs. En utmaning under kommande läsår är rekryteringsfrågan, här är det av 

vikt att skapa en strategi för att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare. 
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långsiktigt och 
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Koppling  
mellan insatser  
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SKL:S ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2015 (ekonomiindikatorer, notera att detta bygger på läsår 14/15) 

Totala rankingplatsen i kommunen är 210, en liten förbättring från förra året. 
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