
 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsrapport 
21/22 Grundskola 
Skolenhet: Brenäs skola 

 

 
 

  



 

Kvalitetsrapport 21/22 Grundskola 

  

2 (13) 

Innehåll 
Kvalitetsarbetets systematiska processer............................................................. 3 

Verksamhetens organisation och förutsättningar ................................................. 5 

Analys ökade kunskapsresultat ............................................................................ 6 

Analys ökad likvärdighet ....................................................................................... 7 

Analys ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och 

vårdnadshavare .................................................................................................... 8 

Analys av bedömningsområden ........................................................................... 9 

Slutsatser av analys bedömningsområden ......................................................... 12 

Framtagande och förankring av kvalitetsrapport ................................................ 13 

Stödfrågor till bedömningsområde .................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 

 

  



 

Kvalitetsrapport 21/22 Grundskola 

  

3 (13) 

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  

Brenäs skola är en F-6 skola med 29 elever. Skolan är belägen ca fem mil från 

Finspångs centralort och ligger nära Katrineholms kommun. Skolan består av två 

byggnader och en matsal. Brenäs skola ligger naturskönt nära sjön Tisnaren och 

verksamheten försöker att i största mån utnyttja dessa förutsättningar.  

Verksamheterna är organiserade klasserna i F-3 samt 4–6. Det arbetar två 

behöriga lärare, varav en förstelärare på skolan, en i F-3 samt och en i 4–6. F-3 

består av 15 elever och i åk 4-6 är det 14 elever.Det arbetar tre personal på 

fritidshemmet. Fritidshemmets personal lägger sin förmiddagstid som resursstöd i 

skolan. Stödet kan vara både till enskild elev eller i grupp. De är även rastvärdar 

och stöttar förskolan vid behov. Fritidshemmet är beläget i andra närliggande 

lokaler. Den pedagogiska grundtanken är att med hjälp av åldersintegrerad 

undervisning tillgodose samt utmana eleverna till progression. Eleverna i åk. 6 åker 

till Katrineholm en gång i veckan för moderna språk. Eleverna i årskurs 3-6 åker 

även till Rejmyre en gång i veckan för att få undervisning i slöjd.  

Föräldrarna bjuds in till föräldramöte i alla årskurser under hösten. Samverkan med 

hemmen sker vid utvecklingssamtal varje termin samt genom ett mycket aktivt 

förskole- och-skolråd som äger rum två gånger per termin. 63% av 

vårdnadshavarna på skolan har en eftergymnasialutbildning.  

De flesta eleverna kommer med skolskjuts från närliggande byar och 

upptagningsområdet för skolans elever är omgivande landsbygd.  

Utmaningarna för skolan är bland annat det är en mindre enhet med få elever och 

få personal vilket gör att verksamheten är sårbar vid personalfrånvaro samt att 

kollegiala lärandet är svårt då personalen är få. Det finns även utmaningar i att 

skolan har åldersblandade klasser vilket stället stora krav på de som undervisar.  

Styrkorna på skolan är bland annat en hög nivå av trivsel och trygghet hos både 

elever och personal, Brenäs skola är en liten och trygg skola. Ytterligare styrkor är 

hur väl personalen lyckas utnyttja de omgivande förutsättningarna genom 

exempelvis återkommande aktivitetsdagar. Det finns även ett välfungerande 

samarbete med den närliggande förskolan vilket gör att övergångarna till skolan för 

f-klass elever håller hög kvalitet.  
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Analys ökade kunskapsresultat 

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Arbeta med ”Specialpedagogik för lärande” 

1. Lärare från kommer att arbeta med Skolverkets material ”Specialpedagogik för lärande.” Detta för att öka kunskapen kring 

elever med behov av särskilt stöd 

Strategi och aktiviteter 21/22 

b) Utveckla samarbetet med andra mindre enheter med liknande förutsättningar i kommunen 

1. Möten bokas (digitalt eller fysiskt) med liknande enheter i kommunen för att kunna utbyta erfarenheter. Mötena ska 

kännetecknas av kollegialt lärande 

Strategi och aktiviteter 21/22 

c) Införa termins konferenser/resultatkonferenser för att säkerställa elevernas måluppfyllelse 

1. Planera in och genomföra termins konferenser/resultatkonferens för varje klass där varje elevs måluppfyllelse gås igenom 

 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Arbeta med ”Specialpedagogik för lärande” 

Insatsen genomfördes som planerat och leddes av dåvarande specialpedagog. Personalen som 

deltog upplevde att fortbildningen gav mycket tips och redskap och att det kollegiala lärandet i 

insatsen var utvecklande. Vidare upplevs utbildningen gett deltagarna större kunskaper i att tidigt 

identifiera elever i behov av särskilt stöd.  

Enligt svaren ifrån eleverna i skolenkäten är det ett tämligen stort tapp från förgående år gällande 

frågan om eleverna får den hjälp som de behöver under lektionerna.  

b) Utveckla samarbetet med andra mindre enheter med liknande förutsättningar i kommunen 

Samarbetet med liknande enheter i kommunen har utvecklats under året och det har skett 

regelbundna möten. Innehållet på dessa möten har varit varierat och har bland annat innehållit 

diskussioner om betyg och bedömning samt utmaningar och styrkor gällande att arbeta med 

åldersblandade klasser.  

c) Införa termins konferenser/resultatkonferenser för att säkerställa elevernas måluppfyllelse 
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Resultatkonferenserna har genomförts och både lärare och rektor upplever att detta arbete varit 

framgångsrikt. Det har gett en större kunskap om eleverna och deras måluppfyllelse i respektive 

ämne. Till kommande läsår kan detta arbete utvecklas ytterligare genom att också EHT-personal 

deltar vid dessa tillfällen.  

Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a) Fortsätta utveckla samarbetet med andra mindre enheter med liknande förutsättningar i 

kommunen 

 

Analys ökad likvärdighet 

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Utbilda personal i Schoolsoft 

1. Implementera schoolsoft i verksamheten löpande under läsåret. 

Strategi och aktiviteter 21/22 

b) Genomföra insatsen ”Tillgängligt lärande med digitala verktyg” 

 

1. En nätbaserad kurs som genomförs av Skolverket. 

SUD: stöttar handledarna på enheten. Ordnar och sammankallar till träffar i storgrupp. 

Detta ska genomföras under läsåret 21/22 med start VT- 2022. Cirka 2 träffar/månad under 1 H. 

Totalt 16 träffar. 

Inför varje träff skall visst förarbete ha gjorts, ca 1,5 H/4 veckor. 

 

 

 

 

 



 

Kvalitetsrapport 21/22 Grundskola 

  

8 (13) 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Utbilda personal i Schoolsoft 

All personal på skolan har fått utbildning i systemet. Utbildningen har genomförts av både externa 

och interna utbildare.  

b) Genomföra insatsen ”Tillgängligt lärande med digitala verktyg” 

Fortbildningen ”tillgängligt lärande” med digitala verktyg” har inte genomförts under läsåret. Rektor 

valde i samarbete med personalen att prioritera borta denna fortbildning för att istället fokusera på 

fortbildning kring de nya läroplanerna samt samarbetet med likande enheter enligt ovan.  

Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a)  

b)  

 

 

Analys ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och 
trygghet hos elever och vårdnadshavare 

 

Strategi och aktiviteter 21/22 

a) Implementera Schoolsoft hos vårdnadshavare och personal som kommunikationsverktyg 

1. Drop-in under läsåret för att visa Schoolsoft. Även guider och filmer skickas ut till vårdnadshavare 

 

Vad visar verksamhetens analys och vilka är effekterna? 

a) Implementera Schoolsoft hos vårdnadshavare och personal som kommunikationsverktyg 

Schoolsoft är implementerat i verksamheten och hos vårdnadshavare och det mesta av kommunikationen till vårdnadshavare 

som exempelvis veckobrev sker därigenom numera. En del vårdnadshavare har stundtals haft svårt att logga in och det har 
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varit en del utmaningar kring detta. Det har på grund av pandemi-orsaker inte genomförts något drop-in för att visa systemet. 

Detta kvarstår till kommande läsår.  

Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

a) Fortsätta implementera Schoolsoft hos vårdnadshavare och personal som kommunikationsverktyg 

b) Utveckla arbetet med digitala verktyg 

 

 

Analys av bedömningsområden 

(Analys av bedömningsområden genomförs bara inom de områden som inte har beaktats vid analys av 

de prioriterade målen.) 

 

Analys av undervisning och lärande 

Verksamheten försöker att utifrån kunskapsnivå anpassa grupper och inte bara utifrån ålder på 

eleverna.  

Det förs löpande diskussioner i elevgrupperna hur eleverna lär sig på bästa sätt, detta följs upp i 

samband med utvecklingssamtal.  

På mellanstadiet skriver läraren tillsammans med varje enskild elev ett mål för varje vecka som 

sedan följs upp i slutet av varje skolvecka. På lågstadiet formulerar läraren tillsammans med 

gruppen ett mål för hela klassen varje vecka som sedan följs upp i slutet på veckan.  

Det finns ett välutvecklat arbete på skolan vad gäller lektionsstruktur där det alltid är tydligt för 

eleverna vad som förväntas av dem under varje lektion.  

Motivation och engagemang stärks genom exempelvis att elever kan delta på skolans olika råd, 

elevråd osv. Verksamheten försöker också stärka det positiva hos eleverna genom positiv 

återkoppling.  

Pedagogerna upplever att det stundtals är svårt att stimulera de elever som behöver extra stimulans 

och att eleverna ibland blir bekväma i detta.  

Det går att utveckla arbetet kring utvärdering av ex. arbetsområden och detta sker stundtals men 

inte uttalat. 

Enligt skolenkäterna upplever eleverna att de finns delar att utveckla vad gäller hur väl de vuxna har 

koll på vad som händer på rasterna.  

Analys av extra anpassningar och särskilt stöd 
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Verksamheten försöker schemalägga så att två stycken personal i klassrummet nästintill hela tiden 

även om detta inte alltid skett i praktiken under året. Förklaringen till detta är personalfrånvaro i olika 

hög grad.  

Verksamheten har utvecklade rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd och under året har det 

funnits en handfull åtgärdsprogram aktiva i klasserna.  

Eleverna tycker till stor grad att de får den hjälp de behöver under lektionerna även om det skett ett 

stort tapp gällande den frågan sedan föregående läsår. Det finns även en del elever på skolan som 

enligt enkäten tycker skolarbetet är för svårt.  

Analys av bedömning och betygsättning 

Den på skolan betygsättande lärare kommunicerar och samarbetar med annan personal på skolan 

även om det bara är en person som sätter betyg. Det finns även ett utvecklat nätverk inom 

kommunen och andra kommuner och skolor se tidigare i rapporten kring detta.  

Betygsutfallet korrelerar till största del med np-resultaten även om det finns vissa delar som sticker 

ut som exempelvis att eleverna i matematik presterar sämre på nationella proven än vad de får i 

terminsbetyg.  

Samrättning av nationella prov har genomförts med andra skolor.  

Medelmeritvärdet för årskurs 6 har minskat något sedan föregående läsår, det är dock få elever 

respektive är så det är svårt att dra några större slutsatser av detta. Ämnesmässigt sticker svenska 

och engelska ut med lägst medelbetyg.  

Analys av trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling 

Ledarskapet i klassrummet på skolan kännetecknas av tydlighet och flexibilitet samt lyhördhet. Det 

finns tydliga planeringar för varje lektion och eleverna vet alltid vad som göras under lektionen, det 

finns därmed en utvecklad lektionsstruktur som alla på skolan följer.  

Det finns ett utvecklat arbete på skolan vad gäller olika lärmiljöer i klassrummet och det finns flera 

olika ”rum i rummet” i skolans båda klassrum.  

Det finns utvecklade rutiner gällande kränkande behandling och under året har det skett få 

anmälningar gällande kränkande behandling. Arbetet Utedagar, tradioner 

Enligt svaren i de genomförda enkäterna finns det delar att utveckla vad gäller studieron även om 

det skett en positiv utveckling enligt svaren.  

Analys av lärande och trygghet 

Verksamhetens fokus är att bedriva varierad undervisning och då verksamheterna har flera olika 

årskurser i samma klassrum behöver de som undervisar arbeta med olika planeringar för olika 

nivåer.  

Det är ett tillåtande klimat i elevgrupperna och det är inget konstigt att vissa elever är i behov av 

stöd i vissa ämnen, det finns såldes ett tillåtande klimat i elevgrupperna.  
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Anpassning av lärmiljön som görs kontinuerligt. 

Det finns ett utvecklingsområde gällande att utveckla former för utvärdering för att öka delaktigheten 

hos eleverna.  

Enligt enkätsvaren upplever både elever och vårdnadshavare att verksamheten är trygg. Samtidigt 

finns det delar att utveckla vad gäller om lärarna behandlar tjejer och killar likadant samt gällande 

om eleverna känner att de kan vara sig själva i skolan.  

Analys av styrning och utveckling av verksamheten 

Det har skett ett rektorsbyte under början på innevarande läsår och tillträdande rektor håller 

fortfarande på alla lära känna verksamheten.  

Rektor är på plats i verksamheten en dag i veckan och det är således svårt att få en daglig inblick. 

Rektor har därmed fokuserat på att alltid vara tillgänglig för personal via telefon och mejl.  

Försteläraren på skolan driver den lokala utvecklingen i samarbete med rektor och rastrerande 

personal.  

Verksamhetsplanen har hållits levande genom diskussioner på APT-möten men det finns delar att 

utveckla vad gäller att planen levande under hela året.  

Analys av fritidshemmet 

Fritidshemmet på Brenäs skola har egna lokaler som till viss del är anpassade efter fritidshemmets 

verksamhet. Lokalerna kan ibland upplevas som trånga beroende hur många barn som är på plats. 

Det finns lite utrymme fysiskt att gå undan men verksamheten försöker att då använda sig av 

utemiljön som är mer utvecklad med bland annat ett tält.  

Fritidshemmet försöker att arbeta genom barnens intresse och planerar och organiserar verksamhet 

utifrån detta till viss del. Arbetet sker genom olika teman som ex. jord, återvinning eller rymden. Det 

finns delar att utveckla vad gäller att synliggöra läroplanens mål för elever och vårdnadshavare för 

fritidshemmet.  

Ibland kan det vara svårt att planera och organisera verksamheten då vårdnadshavare ändrar 

elevernas omsorgsbehov och hämtar tidigare, då faller planeringen. Det är få elever inskrivna på 

fritidshemmet och ibland går inte de planerade aktiviteterna att genomföra med en alltför liten 

elevgrupp.  

Alla barn blir sedda och hörda då det är få elever och tämligen hög personaltäthet. Generellt är 

upplevselen att eleverna är trygga på fritidshemmet.  

Fritidshemmet har stundtals tidigare haft ett fritidsråd och detta behöver återupptas för att öka på 

elevernas delaktighet gällande fritidshemmet.  

Det finns delar att utveckla vad gäller språket med exempelvis högläsning och ett mer utvecklat 

samarbete med skolbiblioteket.  

Analys av förskoleklassen 
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Verksamheten är organiserad på så sätt att en personal har huvudansvaret för förskoleklass även 

om de deltar i klassrummet med årskurs 1-3 till största del. 

Utgångspunkten vad gäller det språkliga arbetet i förskoleklass är bornholmsmodellen. Eleverna i 

förskoleklass kom in med låga resultat kring den språkliga medvetenheten men med ett fokuserat 

arbete från både verksamheten och Språkteamet har resultaten förbättrats markant och eleverna 

presterar nu på förväntad nivå.  

Förskoleklassen arbetar också mycket med olika laborativa material som exempelvis Numcion inom 

matematiken.  

Vad gäller det sociala finns det möjlighet till ”kompisstöd” genom åldersblandningen i klassen där de 

äldre eleverna kan föregå med gott exempel och eleverna i förskoleklass.  

Förskoleklassen försöker att i största möjliga mån koppla elevernas intressen till undervisning och 

speciellt inom natur och teknik, detta genom exempelvis veckans djur och veckans bokstav.  

 

 

 

Slutsatser av analys bedömningsområden 

 

Vilka är strategierna 22/23 utifrån analysen? 

1.Utveckla arbetet med elevernas delaktighet.  

2.Utveckla fritidshemmets verksamhet 

3.Utveckla arbetet med rastvärdar så att eleverna känner att de vuxna har koll på vad som händer på rasterna.  

Inom vilket prioriterat mål eller lokalt mål 

1. Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och vårdnadshavare 

2. Ökad likvärdighet 

3. Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och vårdnadshavare 
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Framtagande och förankring av kvalitetsrapport 

De anställda på skolan har varit med och genomfört analyserna kring ovanstående 

områden och rektor har sammanfattat dessa och utvecklat vissa delar.  

Vårdnadshavare kommer att få ta del av kvalitetsrapporten på höstterminens första 

förskole- och skolråd samt via utskick till alla vårdnadshavare.  

 

 


