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Kvalitetsarbetets systematiska processer 

Kvalitetsrapporten beskriver övergripande analyser från kvalitetsdialoger, 

kvalitetsuppföljningar, utfall skolenkäter samt betygsresultat. Underlaget utgår från 

prioriterade mål, bedömningsområden samt läroplansmål. 

Verksamhetsplan beskriver skolenhetens strategier och aktiviteter med elevens 

kunskapsutveckling i centrum. Underlaget bygger på analyser från 

kvalitetsrapporten. 

Kvalitetsdialog genomförs i syfte att stärka förståelsen för kvalitetsarbetet, 

förbättra resultat och likvärdighet samt skapa delaktighet och dialog tillsammans 

med politisk förtroendevalda. 

Kvalitetsuppföljning genomförs med samtliga skolenheter i syfte att diskutera 

utmaningar samt framgångsfaktorer med olika målgrupper. 

Betygsresultat följs upp varje termin i syfte att rektor ansvarar för att skolans 

resultat analyseras i förhållande till nationella målen och kunskapskraven. 

Skolenkät genomförs varje läsår för vuxenutbildning, gymnasium, grundskola 

samt förskola, i syfte att följa upp elev, vårdnadshavare och pedagogers 

upplevelse av skolenheten. 
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Finspångs kommun 2030 – ett hållbart samhälle 

Från och med 2020 är de 17 globala målen styrande i Finspångs kommuns 

strategiska plan. 

Sektor utbildning arbetar främst mot mål 4, God utbildning för alla. 

I Agenda 2030 beskrivs målet på följande sätt. ”Säkerställa en inkluderande och 

likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.” 

 

 

Sektor utbildnings övergripande mål   

Sektor utbildning ställer sig bakom alla FN:s 17 globala mål, fokus ligger på God 

utbildning för alla. För att nå hög måluppfyllelse inom sektorn alla delar har sektor 

utbildning prioriterat nedanstående mål för läsåret 21/22. Utöver prioriterade mål 

har varje skolenhet möjlighet att ange lokala mål utifrån verksamhetens 

utmaningar. 

 

• Ökade kunskapsresultat 

• Ökad likvärdighet - ge likvärdiga förutsättningar för våra barn, elever och 

deltagare. 

• Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och 

vårdnadshavare 
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Verksamhetens organisation och förutsättningar  

 

Lotorps skola är en enparallellig grundskola med årskurserna F-6. Skolan är belägen cirka 5 kilometer 

utanför centralorten Finspång. Vi tar emot elever både från Lotorp med omnejd, men även från centrala 

Finspång. På skolan går det sammanlagt 146 stycken elever, varav 65 stycken är flickor och 81 stycken 

är pojkar.  

På skolan arbetar 21 stycken personal varav 15 stycken är behöriga förskollärare, fritidspedagoger eller 

grundskollärare. Personalen är indelad i 3 stycken arbetslag: F-3, åk 4-6 och Fritidshemmet. I varje 

arbetslag finns en utvecklingsledare. Dessa ingår, tillsammans med rektor och biträdande rektor, i 

skolans ledningsgrupp. Ledningsgruppen träffas 1,25 timmar/vecka. Deras huvudsaklig uppgift är att 

lyfta och hantera frågor som berör verksamheten både kortsiktigt och långsiktigt. 

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor/specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, 

kurator samt olika professioner från Centrala barn och elevhälsan (kallat CBEH). Elevhälsoteamet 

träffas varannan vecka 1 timme och diskuterar aktuella elevärenden. I anslutning till dessa möten 

genomförs Elevhälsomöten (kallat EHM)  med pedagoger och elevhälsoteamet. Vid dessa möten 

diskuteras en klass från F-3 och en klass från åk 4–6. Pedagogerna i respektive klass har 45 minuter till 

sitt förfogande. Dessa möten har ett salutogent förhållningssätt och fokus ligger på gruppnivå. Syftet 

med EHM är att samlad kompetens ska vara proaktiva och förebyggande i sitt arbete för att minimera 

akuta insatser och istället ha ett långsiktigt förhållningssätt i elevstödsarbetet. 

Skolan har flera framgångsfaktorer som kommer vara viktiga att bygga vidare på under kommande 

läsår, till exempel grundläggande värden och trygghet. Mycket av detta bottnar i en stabil och trygg 

personalgrupp som arbetar mot samma mål. 

Skolan har även utvecklingsområden som skolans ledning tillsammans med alla pedagoger behöver 

arbeta aktivt med under kommande läsår, till exempel elevhälsan, utmaningar och anpassningar utifrån 

elevernas behov. 
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Analys ökade kunskapsresultat 

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Utveckla former för hög måluppfyllelse 

1. Gemensamma träffar i sektorn samt inom rektorsområdet med fokus på ämnesrelaterade frågor 

2. Organisationsförändring för att ge större möjlighet till teamarbete i de olika lärarlagen 

Strategi och aktiviteter 21/22 

b) Utveckla former för att tidigare kunna uppmärksamma och arbeta med elever med behov 

1. Speciallärare på skolan är bokningsbar för att pedagoger ska kunna lyfta och få diskutera kring enskilda elever direkt när 

behov uppstår 

2. Skriva och implementera en tydligare rutin kring elevärenden mellan pedagoger och Elevhälsoteam (förkortat EHT)  

 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Utveckla former för hög måluppfyllelse:  

Samarbetet med andra enheter samt det övergripande grupparbetet har inte kunnat genomföras fullt ut som 

planerat. Pedagogerna har i den mån det varit möjligt deltagit i de sektors gemensamma träffarna, vilket har 

inneburit att de fått möjlighet att diskutera frågor utifrån sina ämnen. Det har medfört att personalgruppen fått en 

ökad samsyn gällande undervisningens kvalité, dess innehåll och betyg/bedömning. Dessa träffar genomfördes 

digitalt, vilket fungerade bra, men fysiska träffar är att föredra.  

b) Utveckla former för att tidigare kunna uppmärksamma och arbeta med elever med behov: 

Skolans regelbundna EHT medför att enskilda elever lyfts för diskussion för att tidigt kunna sätta in relevanta 

åtgärder utifrån deras behov.  

I praktiken har det inte fungerat att specialläraren har haft bokningsbara tider för att pedagogerna ska kunna 

diskutera enskilda elever. Anledningen till detta är specialläraren har fått göra andra arbetsuppgifter under läsåret. 

Specialläraren har dock försökt att hitta tider för att pedagogerna få möjlighet att diskutera enskilda elever. 

Under läsåret har personalen inom elevhälsan arbetat fram en ärendegång gällande elevärenden till EHT. I den 

planen tydliggörs ansvarsfördelningen mellan pedagoger och elevhälsoteamets personal. Implementeringen av 

planen har påbörjats och detta arbete kommer att fortsätta under ht-22. 
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Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a) Utveckla former för hög måluppfyllelse. 

b) Utveckla samarbetet på skolan mellan Elevhälsoteamet och all personal. 

c) Fördjupat kvalitetsarbete med Karlstad Universitet och Utbildningskontoret.  

 

Analys ökad likvärdighet 

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Skapa förutsättningar för pedagogiska samtal kring kunskap   

1. Gemensamma träffar i sektorn samt inom rektorsområdet med fokus på ämnesrelaterade frågor 

2. Organisationsförändring för att ge större möjlighet till teamarbete i de olika lärarlagen 

Strategi och aktiviteter 21/22 

b) Utveckla samarbete och samsyn inom rektorsområdet 

1. Möten med en samordningsgrupp som arbetar med frågor som rör hela rektorsområdet 

2. Gemensamma träffar med lärare, speciallärare och resurspedagoger 

 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Skapa förutsättningar för pedagogiska samtal kring kunskap:  

Arbetet med implementeringen av nya läroplanen påbörjades gemensamt i kommunen under vårterminen. Vid 

dessa träffar har undervisande pedagoger närvarat utifrån ämneskompetens. De gemensamma träffarna har 

inneburit att en större samsyn i respektive ämne bland undervisande pedagoger i kommunen skapats.   
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Pedagogerna i förskoleklass har delaktig i gemensamma nätverksträffar i kommunen, vilket också har bidragit till 

att likvärdigheten i kommunen ökar. På enheten har olika aktiviteter genomförts, till exempel no-dag, 

aktivitetsdagar och gemensamma temadagar. Dessa gemensamma aktiviteter har inneburit en ökad gemenskap 

samt utvecklat verksamheten och skapat en ökad samsyn i olika frågor.                                                                                                              

 

b) Utveckla samarbete och samsyn inom rektorsområdet:  

Samordningsgruppen har under detta läsår inte haft några regelbundna möten och således inte heller arbetat med 

frågor som rör hela rektorsområdet. Detta är något vi behöver fundera kring om dessa ska återupptas för att skapa 

en större samsyn och likvärdighet inom rektorsområdet. 

Under läsåret har det i praktiken inte funnits möjlighet att ha gemensamma möten med lärare, speciallärare samt 

resurspedagoger då personalfrånvaron varit relativt hög. Enskilda möten på individnivå, EHM, kollegiala möten, AL 

och APT har genomförts regelbundet och där har pedagogerna träffats i olika konstellationer för att diskutera bland 

annat elevärenden, undervisning, lärsituationer, betyg och bedömning. 

 

Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a) Skapa förutsättningar för pedagogiska samtal kring kunskap. 

b) Utveckla samarbete och samsyn inom rektorsområdet. 
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Analys ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och 
trygghet hos elever och vårdnadshavare 

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Utveckla arbetet med sociala förmågor  

1. Genomföra morgonaktivitet och rastaktiviteter vid flertalet tillfällen i veckan 

Strategi och aktiviteter 21/22 

b) Utveckla trygghetsarbetet på skolan 

1. Mer kontinuerliga möten med TT-gruppen samt ett mer proaktivt arbetssätt. Mötestid varannan vecka 

2. Tydligare ärendegång i trygghetsärenden för att kunna agera tidigare 

 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Utveckla arbetet med sociala förmågor: 

Morgonaktiviteter samt styrda rastaktiviteter har genomförts kontinuerligt under veckorna. I dessa aktiviteter har 

elever från hela skolan deltagit och pedagogerna ser en positiv effekt av detta. Sammanhållningen på skolan har 

utvecklats och detta arbete har också bidragit till att antalet konflikter under läsåret har minskat.  

b) Utveckla trygghetsarbetet på skolan: 

TT-gruppen har haft regelbundna möten och också arbetat mer proaktivt. Kommunens utbildningsstrateg har haft 

en genomgång med all personal gällande incidentrapportering. En tydligare ärendegång för nya trygghetsärenden 

är påbörjad och kommer att implementeras under ht-22. Sammantaget har delar av trygghetsarbetet utvecklats och 

pedagogerna ser positiva effekter av detta, men det finns fortfarande delar kvar som behöver arbetas vidare med. 

Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a) Öka arbetsron. 

b) Skolans elever har ökad upplevelse av inflytande och delaktighet över sitt lärande. 
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Analys av arbetet med tydlighet gentemot elev och 
vårdnadshavare  

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Nyttja förstelärare i sitt uppdrag för att vidareutveckla det pedagogiska uppdraget 

1. Tid i kalendariet för fortsatt arbete med lärandematriser 

2. Stöttning för pedagoger av förstelärare kollegialt vid behov av arbete med lärandematriser 

Strategi och aktiviteter 21/22 

b) Utveckla nya kommunikationsvägar 

1. Veckobrev från mentor till vårdnadshavare för att sprida information 

2. Digitala skolråd samt digitala infoträffar kring skolutvecklingsfrågor 

 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Nyttja förstelärare i sitt uppdrag för att vidareutveckla det pedagogiska uppdraget: 

Arbetet med lärandematriser har detta läsår främst legat på individnivå då ett större arbete med lärandematriser 

skedde under föregående läsår. Försteläraren har funnits tillgängliga för att handleda och ge stöd till kollegorna i 

olika frågor. Främst har det då handlat om det digitala arbetet för att fortsätta utveckla lärandematriserna.NO-

lärarna och SO-lärarna har haft några gemensamma träffar under läsåret för att utbyta erfarenheter och skapa en 

samsyn i respektive ämne.  

b) Utveckla nya kommunikationsvägar:  

Alla mentorer skickar veckobrev till vårdnadshavare (kallat vh), antingen via mail eller de plattformar som 

kommunen använder sig. Sedan vt-22 sker all kommunikation med vh via Schoolsoft som är kommunens 

kommunikationskanal. 

Skolan har provat att ha digitala skolråd för att möjliggöra att flera vh ska kunna delta, men tyvärr har intresset och 

närvaron varit låg. Detta är ett område som behöver utvecklas för att flera vh ska bli delaktiga i 

skolutvecklingsfrågor som rör enheten.  
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Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a) Skapa delaktiga i skolutvecklingsfrågor från vårdnadshavarna.  

 

Analys av arbetet med samverkan gentemot elev och 
vårdnadshavare 

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Utveckla arbetet med elevdemokrati 

1. Biträdande rektor ansvarar, tillsammans med pedagoger, att driva ett mer aktivt elevråd 

2. Kollegialt fokus på arbete med att inkludera eleverna i klassrummet 

Strategi och aktiviteter 21/22 

b) Utveckla arbetet med tydlighet och transparens mellan skola och vårdnadshavare 

1. Snabbare väg för stöttning för pedagoger vid frågor av EHT/samverkansteam för att kunna ge snabbare svar 

2. Tydligare rollfördelning i hela personalgruppen kring vem som har dialog i vilka ärenden med vårdnadshavare 

3. Digitala skolråd för att öka deltagande och intresse kring samverkansformen 

 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Utveckla arbetet med elevdemokrati: 

Under läsåret har biträdande rektor, tillsammans med pedagog genomfört elevråd stadievis. Detta har fungerat 

mycket bra och varit uppskattat av både elever och pedagogerna. Eleverna har känt sig delaktiga och även fått en 

förståelse för vilka frågor de har möjlighet att vara med och påverka. Skolans pedagoger arbetar kontinuerligt med 

att inkludera alla elever i klassrummet. Detta sker på både organisation, grupp- och individnivå. Skolans pedagoger 

ingår i en organisation som är formad för att kunna förändras utifrån elevers olika behov. Det sker regelbundna 
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utvärderingar för att kunna göra de förändringar som krävs och som i sin tur leder till ökad måluppfyllelse för 

eleverna. 

b) Utveckla arbetet med tydlighet och transparens mellan skola och vårdnadshavare: 

Ett arbete pågår för att skapa bättre rutiner vad det gäller stöttning för pedagoger vid frågor som gäller elevärenden 

och som lyfts på EHT. Det behöver bli tydligare vem som ansvara för vad samt att pedagogerna får en återkoppling 

av vad som sagts i ett elevärende.  

Pedagogerna har en bra kontakt med alla vårdnadshavare överlag och de har en tydlig bild av rollfördelningen 

gällande vem som kontaktar vh i olika ärenden. 

 

Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a) Förtydliga EHT:s roll med dess olika funktioner till vårdnadshavarna. 

 

Analys av arbetet med stimulans gentemot eleverna 

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Utveckla arbetet med digitalisering 

1. Digitalisering: ”Tillgängligt lärande med digitala verktyg” 

 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Utveckla arbetet med digitalisering: 

Ett arbete påbörjades i arbetslagen gällande ”Tillgängligt lärande med digitala verktyg”. I samråd med rektor 

avslutades detta arbete efter några tillfällen då pedagogerna dels upplevde detta som en upprepning av tidigare 

utbildning, men också att det var svårt att få kontinuitet i arbetet p g a hög personalfrånvaro. 

Pedagogerna ser att det finns områden som behöver utvecklas för att kunna arbeta på ett bra sätt med 

digitalisering. Skolan saknar digitala enheter för att kunna genomföra en del arbete i förskoleklass, till exempel 

Bornholmsappen. Det vore även önskvärt att skolan skulle få tillgång till en del applikationer/digitala verktyg till 

både ipad och chromebook för att underlätta inlärningen för alla elever. 
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Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a) Kartlägga behov inom digitalisering.  

Analys av bedömningsområden 

 

Analys av undervisning och lärande 

Pedagogerna har en tydlig planering på tavlan för att eleverna ska veta vad de ska göra. Om eleverna inte har fått en tydlig 

planering uppstår det oro i klassen och arbetsron störs, vilket eleverna själva har lyft fram. Pedagogerna variera sin 

undervisning och använder sig av både analoga och digitala arbetssätt. Vid personalfrånvaro försöker befintlig personal 

ersätta frånvaro med likvärdig ersättare för att kunna fortsätta bedriva en kvalitativ undervisning. Pedagogerna arbetar med 

ledning och stimulans i alla klassrum för att alla elever ska få möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. 

Analys av extra anpassningar och särskilt stöd 

Skolan har en väl fungerande organisation gällande elever med NP-problematik. Undervisningen anpassas utifrån elevernas 

olika behov och det har visat ett gott resultat. Kartläggningar och olika former av screeningar genomförs kontinuerligt under 

läsåret för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Skolan har regelbundna EHT och EHM för att uppmärksamma 

behovet av stöd både på individ- och gruppnivå. Utifrån det planeras insatser för elevernas fortsatta lärande. Delar av 

kollegiet har haft ett regelbundet arbete med CBEH, medan andra delar av kollegiet känner avsaknad av detta. 

2 gånger per termin genomförs nulägesbeskrivning i alla klasser för att få en tydligare bild av alla elevers kunskapsnivå.1 

gång per termin genomförs betygskonferens med undervisande lärare. Vid dessa tillfällen deltar speciallärare och biträdande 

rektor/rektor. 

Enkätsvar, vårdnadshavare åk 1-6: (Index, max 10, lägst 0) 

Hur uppfattar du möjligheterna för eleverna att få stöd från elevhälsan? Vt 2021: 6,8. Vt 2022: 6,6. 

 

Analys av bedömning och betygsättning 

Pedagogerna har höga förväntningar på eleverna och en stark tilltro till deras förmåga att lära. Betygsutfallet detta läsår 

stämde väl överens med pedagogernas förväntningar. Meritvärdet ht 2021:220. Meritvärdet vt 2022: 226. 

Pedagogerna är noggranna med att använda sig av en allsidig bedömning. De använder både formativ och normativ 

bedömning i sin undervisning. Vid exempelvis nulägesanalyser och betygskonferenser förs alltid diskussioner om likvärdig 

bedömning. Ytterligare en del i att säkerställa en rättvis bedömning är att nationella proven samrättas. Dessa tillfällen innebär 

även en form av kompetensutveckling för lärarna, vilket gör att likvärdigheten gällande betyg och bedömning ökar. 
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Analys av trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling 

Enkätresultaten från åk 4-6 visar att eleverna upplever att de bidrar till arbetsron, men de är ändå missnöjda med arbetsron i 

klassrummen. En bidragen orsak till detta är att eleverna blir oroliga när de inte vet vad de ska göra och då börjar de röra sig 

i klassrummen, prata med andra och så vidare. Detta är ett utvecklingsområde som är påbörjat genom iordningsställande av 

olika lärmiljöer för att möta elevernas olika behov och därigenom skapa en lugnare arbetsmiljö. Detta är ett arbete som 

behöver fortsätta kommande läsår.  

Enkätsvar från åk 4-6: (Index, max 10, lägst 0)  

Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Vt 2021: 7,3. Vt 2022: 6,0. 

Känner du dig trygg i skolan? Vt 2021: 8,0. Vt 2022: 8,2. 

Enkätsvar, vårdnadshavare åk 1-6: (Index, max 10, lägst 0) 

Hur ofta verkar det vara arbetsro på lektionerna? Vt 2021: 5,1. Vt 2022: 6,0. 

Upplever du att ditt barn känner sig trygg i skolan? Vt 2021: 8,2. Vt 2022: 7,6. 

Pedagogerna upplever att det är svårt att finnas till för alla barn både på morgonens och eftermiddagens fritidsverksamhet. I 

fritidshemmets två grupper finns flera elever som är i behov av riktat stöd och detta har påverkat verksamheten på flera olika 

sätt.  

Gemensamma aktiviteter mellan grupperna har varit svåra att genomföra och planeringarna har fått frångåtts för att kunna 

möta enskilda elevers behov. Dessa förändringar har påverkat hela elevgruppen som blir oroliga och otrygga. Pedagogerna 

arbetar för att skapa en trygg inom- och utomhusmiljö med tydlighet, struktur och rutiner. 

 

Analys av lärande och trygghet 

Pedagogerna arbetar aktivt med att skapa olika lärmiljöer för att möta elevernas olika behov. De har ett tydligt ledarskap i 
klassrummet och en tydlig lektionsstruktur. Alla pedagoger använder dels generella anpassningar men även individuella 
anpassningar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för inlärning. Eleverna behöver medvetandegöras om begreppet 
delaktighet och vad det innebär i praktiken. Eleverna känner att de inte alltid blir utmanade i sin kunskapsinhämtning.  
 
Enkätsvar från åk 4-6: (Index, max 10, lägst 0)  
Tycker du att lärarna varierar lektionerna så att ni får arbeta på olika sätt? Vt 2021: 8,9. Vt 2022 :6,9.  
 
Tycker du att du får veta hur det går för dig i skolarbetet?  Vt 2021: ingen fråga ställd. Vt 2022: 5,8.  
 
Tycker du att lärarna förklarar vad du behöver kunna för att nå kunskapskraven? Vt 2021: ingen fråga ställd. Vt 2022: 7,4. 

 

Enkätsvar, vårdnadshavare åk 1–6: (Index, max 10, lägst 0) 

Får du tillräckligt med information från personalen om hur ditt barn utvecklas kunskapsmässigt? Vt 2021: 6,5. Vt 2022: 6,8. 

Tycker du att ditt barn får den hjälp som behövs från skolan för att klara skolarbetet? Vt 2021: 7,1. Vt 2022:7,5. 

Pedagogerna tycker att de försöker utmana eleverna på olika sätt, men deras uppfattning är att eleverna inte alltid anammar 

möjligheten när den ges. 
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Analys av styrning och utveckling av verksamheten 

Ledning från rektor har under stora delar av läsåret varit bristfällig. Kollegiet har upplevt en stor oro och frustration. En 

förändring skedde i mitten av vårterminen 2022 då rektorsområdet fick en Tf rektor. Hen bidrog till en tydligare styrning och 

skapade även ett lugn i verksamheten. Kollegiet ser nu med tillförsikt fram emot ett nytt läsår med en ny erfaren rektor som 

trädde i tjänst maj 2022.  

Analys av fritidshemmet 

Mycket av fritidshemmets verksamhet har bedrivits ute under läsåret med anledning av Covid. Detta har inneburit en del 

förändringar, vilka de flesta är positiva. Aktiviteter som tidigare genomfördes inne har med lätthet kunnat anpassas och 

genomförts ute. Det har också inneburit att elevgruppen på olika sätt har stärkts då det har krävts att eleverna har arbetat/lekt 

med andra kompisar än de som de vanligtvis umgås med. Pedagogerna har under läsåret introducerat nya lekar och 

tillsammans med eleverna vidareutvecklat dessa. 

För att utveckla språket hos eleverna genomförs högläsning, olika styrda samtal, rollekar och liknande. Under läsåret har 

detta minskat en del då vissa av aktiviteterna har varit svårare att genomföra utomhus. Den skapande verksamheten är en 

stor del av verksamheten på fritidshemmet. Pedagogerna är mycket kreativ i sin planering och erbjuder eleverna olika former 

av skapande aktiviteter. 

Fritidsverksamheten på Lotorps skola är väl utvecklad och både elever och vårdnadshavare är nöjda med verksamheten som 

helhet.  

Analys av förskoleklassen 

Undervisningen i förskoleklass sker utifrån den gemensamma grovplanering som gjorts gemensamt i rektorsområdet. 

Elevernas intressen och olika förutsättningar avspeglas även i undervisningens utformning. Språkteamet i kommunen 

kartlägger elevgruppens behov gällande språkinlärning och de, tillsammans med ansvariga pedagoger arbetar aktiv utifrån 

vad kartläggningen visar. Pedagogerna i förskoleklass genomför Skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska och 

resultatet av detta ligger också till grund för den fortsatta planeringen av undervisningens innehåll och utformande. 

Enkätsvar, vårdnadshavare F-klass: (Index, max 10, lägst 0) 

Får du tillräckligt med information från personalen om hur ditt barn utvecklas kunskapsmässigt? Vt 2021: Ingen fråga ställd. 

Vt 2022: 5,9. 

Tycker du att ditt barn får den hjälp som behövs från skolan för att klara skolarbetet? Vt 2021: 8,1. Vt 2022: 7,1. 

Hur ofta verkar det vara arbetsro på lektionerna? Vt 2021: 7,9.  Vt 2022: 5,6. 

Upplever du att ditt barn känner sig trygg i skolan? Vt 2021: 9,0. Vt 2022: 7,0. 

Hur uppfattar du möjligheterna för eleverna att få stöd från elevhälsan? Vt 2021: Ingen fråga ställd.  Vt 2022: 5,2. 
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Framtagande och förankring av kvalitetsrapport 

Skolans personal har under maj 2022 fått tagit del av Utbildningskontorets mallar inför ny 

kvalitetsrapport till läsåret 21/22 och läst på kring skolans tidigare mål, strategier och aktiviteter för 

läsåret 21/22. På ett APT i maj 2022 gick bitr. rektor och rektor igenom enkätsvar från elever åk 4-6 

samt vårdnadshavare för F-klass och åk 1-6 där även personalen fick möjlighet att lyfta fram delar de 

ansåg var bra och delar som skolan behöver utveckla till kommande läsår.  

Ledningsgruppen hade planerat in tid under juni för varje arbetslag att utvärdera målen från 

verksamhetsplanen för läsåret 21/22. Vidare har bitr. rektor och rektor planerat in tid tillsammans där de 

har arbetat vidare med analys, delvis utifrån vad personalen har skrivit, men även utifrån enkätsvar. De 

har tillsammans tagit fram strategier till kommande verksamhetsplan.  

Under hösten 2022 kommer både elever och vårdnadshavare att få ta del av kvalitetsrapporten via 

Schoolsoft men även på föräldramötena och skolråd.  

 

 

 

 

 

 

 


