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Kvalitetsberättelse för grundskola 

A. Verksamhetsberättelse: vad har kännetecknat verksamheten detta år?

Händelser som du vill lyfta fram.

2016-2017 

Göingeskolan fick i oktober 2016 besök av Skolkompaniet. Bengt och Urbans arbete med 

klassrumsobservationer, deras återkoppling till pedagoger och rekommendationer blev 

uppskattat och diskuterades därefter i ämnesgrupper och arbetsenheter. 

Arbetat mer med IKT i undervisningen. Utbildningen i början av läsåret har gett resultat. 

Mycket bra stämningen bland all personal på skolan. Både pedagogiska och utvecklande samtal 

samt stämningshöjande aktiviteter vilket har bidragit till en god stämning och ökad kollegial 

samverkan. 

Långtids sjukfrånvaro har bidragit till att verksamheten blivit lidande. 

Det stora växande antal elever som har bristande språkförståelse och skolerfarenhet har påverkat 

det pedagogiska arbetet. 

B. Utvärdering av utbildningsmål för 2016/17

En hälsosam, tillgänglig och inkluderande lärmiljö där ett medvetet språkstödjande arbetssätt bidrar till en ökad

måluppfyllelse

Hur ser det ut när målet är uppfyllt? 

Alla elever och föräldrar är nöjda med samarbetet mellan skola och hem som har fungerat friktionsfritt. 

Eleverna känner att de får det stöd de behöver för att klara sina studier. 

Alla elever har möjlighet att lära sig utifrån sina egna förutsättningar. 

Arbetssätt för att nå måluppfyllelsen - varför har ni valt dessa? 

Pedagoger arbetar systematisk med heterogene grupper för att alla ska kunna lära sig arbeta med alla. 

Tydlighet och ett bra bemötande är viktigt. Det relatinella lärandet står i fokus, utan relationer sker inget 

lärande. Pedagoger arbetar kollegialt med didaktisk utveckling av elevernas självskattning och 

kamratbedömning. 

Vid uppstartdagarna augusti 2016 diskuterades vikten av strukturer och tydlighet. Försök till ökat 

elevinflytan med fördjupad kommunikation mellan lärare och elever. Skolkompaniet kom med handfasta 

modeller och metoder som komplementerade och gav stöd till det pågående arbete. 

Ett beprövat modell är till exempel Språkhörna i textilslöjden. Där svenska begrepp översatts till arabiska. 

Substantiv förklaras taktilt och med bild. 












