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1.Beskrivning av enheten 
Vallsjöskolan är en grundskola med F-6 och fritidshem. Grundskolan inklusive förskoleklass hade vid 

läsårets slut, 190614 341 elever och fritidshemmet hade 147 elever inskrivna. Skolan består av 14 

klasser och 4 fritidsavdelningar. Grundskolan är organiserad så att det finns två klasser i varje årskurs. 

Undervisningen bedrivs i tre byggnader på skolområdet. Klasserna är stora så utrymmet är begränsat. 

Lokaler för slöjd, musik och idrott finns på skolan, däremot bedrivs språkval och 

hemkunskapsundervisning på Hofgårdsskolan. 

Två av fritidshemmets fyra avdelningar delar lokaler med förskoleklassen till skillnad från övriga två 

avdelningar som har egna lokaler. Dessa lokaler nyttjas under skoltid för undervisning i bland annat 

bild och samlad skoldag.  

På skolan finns ca 65 medarbetare. Andelen utbildade pedagoger är hög. I skolans elevhälsa finns 

rektor, bitr. rektor, skolkurator, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog. 

 

 Antalet barn/elever den 15 oktober samt den 15 april. 

 Antal 
pojkar 
15/10-18 

Antal 
flickor 
15/10-18 

Antal 
nyanlända 
pojkar/flickor  
15/10-18 

Antal 
pojkar  
15/4-19 

Antal 
flickor 
15/4-19 

Antal 
nyanlända 
pojkar/flickor 
15/4-19 

FK  25 21 2p/4f 20 23 2p/4f 

Åk 1-3 90 65 9p/3f 91 66 9p/3f 

Åk 4-6 73 67 7p/9f 74 67 7p/9f 

Fritids 91 77  77 70  

Totalt 188  
(ej fritids) 

153  
(ej fritids) 

18p/16f 
(ej fritids) 

185  
(ej fritids) 

156  
(ej fritids) 

18p/16f 
(ej fritids) 

 

 

2.Enhetens kvalitetsarbete 
Skolans ledningsgrupp har representanter från alla skolans verksamheter, träffas tillsammans med 

rektor och bitr. rektor kontinuerligt under året. Flera av ledningsgruppens representanter är också 

arbetslagsledare och är med och leder skolans kvalitetsarbete i de olika arbetslagen. Arbetslagmöten 

dokumenteras och delges alla på skolan. 

Skolans mål följs upp och stäms av under årets tillsammans med resultat av kunskapskontroller, 

nationella prov och betyg. 

Elevhälsan följer alla elever skolresultat och följer särskilt de elever med extra anpassningar och 

åtgärdsprogram. 



Skolan har också en trygghetsgrupp och en krisgrupp. Trygghetsgruppen, ledd av rektor och kurator, 

har ansvar för att upprätta och utvärdera skolans plan mot kränkande behandling. Krisgruppen, ledd 

av rektor, upprättar krisplan och plan mot hot och våld. 

Skolan har gemensamt kommit fram till fyra områden som det ska vara extra fokus på för att främja 

kunskapsresultat, elevernas självkänsla och mående. 

1. Trygghet 

2. Social kompetens/förmåga 

3. Läsförståelse 

4. Problemlösarförmåga  

 

3.Barn/elever 

Grundskola 
Skolan har arbetat med de fyra fokusområden. 

Trygghet 

När det gäller trygghet vill Vallsjöskolan skapa en lugn miljö med tydlig struktur för eleverna, stärka 

gruppkänslan och gemenskapen och utveckla en god relation med hemmet. För att lyckas med detta 

har varje klass bland annat ett schema för dagen med en tydlig struktur. Alla elever har bestämda 

platser bl.a. i matsalen. Det finns tydliga regler för lagindelning och alla lämna in sin mobiltelefon på 

morgonen.   

Det finns också rutiner för inskolning till förskoleklass- fritids där det läggs stor vikt under de första 

veckorna på läsåret för att få ihop en grupp med hjälp av gruppstärkande lekar och aktiviteter. 

För att skapa en lugn miljö så är det många vuxna ute på rasterna. Det är planerade rastaktiviteter 

vid flera tillfällen i veckan. Rasterna är delade så de yngre och äldre barnen inte är ute samtidigt. Hög 

personaltäthet gör att alla elever ska kunna känna sig sedda varje dag. Vi arbetar aktivt för att skapa 

en lugn miljö i klassrummet. Det finns flera modersmålslärare på skolan vi med hjälp av dem lösa 

frågor/ missförstånd/ konflikter och vid behov ta kontakt med hemmen. 

Vi arbetar aktivt för en bra föräldrakontakt. V-klass är en kommunikationslänk mellan skolan, fritids 
och vårdnadshavarna. Det skapar en trygghet för vårdnadshavare att veta vad som händer, ser 
nyheter, läxor m.m.  
 

 

Social kompetens/ förmåga 
Vi vill arbeta för att öka elevernas självkänsla och genom det öka förmågan till empati. Detta gör vi på 
flera olika sätt bland annat uppmuntrar vi eleven, inte prestationen. Vi lägger fokus på att berömma 
processen, arbetsinsatsen är viktigare än att göra rätt. Vi skapar ett klimat där det är ok att göra fel. 
Vi styr indelningen av aktiviteter, grupparbeten och lekar så att alla tränar på att vara med alla.  



 

Läsförståelse 
Vid läs och skrivinlärning arbetar skolan med ASL. Detta är möjligt då alla elever från skolstart i f-klass 
har tillgång till en egen iPad. Alla elever har möjlighet att få inläsningstjänst. Skolan har ett eget 
skolbibliotek och närheten till det kommunala biblioteket gör det möjligt till besök även där. 
Mellanstadiet har haft besök av författare där eleverna fick ställa frågor och skaffa sig kunskap om en 
författares arbete. 

 

Problemlösarförmåga 
Vallsjöskolan vill utveckla det entreprenöriella lärandet. Ett steg i detta är att utveckla arbetet kring 
programmering. Personalen har under året fått möjlighet till kompetensutveckling inom detta 
område. Kommunen har också skaffat utrustning som skolorna har möjlighet att boka. Detta har 
Vallsjöskolan tagit till vara på. 

Sammanfattning 
Vallsjöskolan arbetar aktivt med målen på olika sätt beroende på vilken verksamhet det är. Målen 

som handlar om trygghet och social förmåga är svårt att mäta men vi känner att arbetssättet vi har är 

framgångsrikt. Exempel på det är att vi inte tar in externa vikarier eftersom organisationen är ganska 

stor utan vi löser det med befintlig personal så gör det att tryggheten ökar. Utifrån det som kommer 

fram i elevråd, olika undersökningar och intervjuer med barnen gör vi hela tiden justeringar för att 

alla ska trivas och vara trygga på skolan.  

Vi behöver fortsätta att utveckla det entreprenöriella arbetssättet. En del i det är programmering och 

digitalisering. Där behöver personalen vidare utbildning och stöttning för att komma vidare och 

utmana eleverna i fler ämnen. 

 

Årskurs 3 

Nationella prov 
I årkurs 3 gick totalt 56 elever där 51 elever gjorde de nationella proven. De 5 elever som, ej gjorde 

proven var nyanlända och bedömdes därför ej ha tillräcklig kunskap för att göra proven. Resultatet i 

svenska visar att 88% av flickorna och 77% av pojkarna klarade proven. Bland de elever som inte 

klarade proven finns det svagpresterande elever som tidigt i skolgången uppmärksammats. Även om 

resultatet inte är godkänt just nu så går det ändå att se en positiv kunskapsutveckling. Starka 

kunskapsområden är läsförståelse, faktatexter-läsa och skriva och förmåga att läsa med flyt. 

Områden som är svagare är läsförståelse och då handlar det om de berättande texterna. Faktorer 

som kan förklara det goda resultatet är goda läromedel, arbete med cirkelmodellen, ASL och 

bedömningsstöd och erbjudandet av läxhjälp. 

Även i matematik var det 51 av 56 elever som gjort provet. Resultatet visar att 80% av flickorna och 

85% av pojkarna hade godkänt resultat. Alltså ett resultat som är tvärtemot resultatet i svenska, 

pojkarna har här ett bättre resultat. Starka kunskapsområden är bland annat positionssystemet, 

uppställning, klockan och svaga kunskapsområden är tidsuppfattning, uppställning med minnessiffra 

och läsförståelse. Resultatet kan förklaras av behöriga lärare och bra läromedel. Det ses också 

värdefullt med spec. undervisning då elever kan få stöd och anpassade uppgifter på en individuell 

nivå. 

 



Årskurs 6 

Nationella prov 
I årkurs 6 gick totalt 48 elever där 34 elever gjorde de nationella proven i svenska. Resultatet i 

svenska visar att 100% av flickorna och 100% av pojkarna bedömdes få minst E på provet. 8 elever 

gjorde proven i SvA. 6 elever som ej gjorde proven var nyanlända och bedömdes därför ej ha 

tillräcklig kunskap för att göra proven.  

I matte var det 42 av 48 elever som gjorde provet, 81,3% av flickorna och 100% av pojkarna, och 

resultatet visar att samtliga bedömdes få minst E på provet. 

I engelska var det 43 av 48 elever som gjorde provet, 87,5% av flickorna och 93,8% av pojkarna, och 

resultatet visar att samtliga bedömdes få minst E på provet. 

Betyg 
Meritvärdet för betyg i årskurs 6 på Vallsjöskolan var vt-19 16,2. För flickor visar det något högre 16,3 

och pojkars resultat visar 16,0. Det innebär att Vallsjöskolan ligger något högre än kommunen som 

har ett resultat på 16,1.  

Ämnen med högre betyg är praktiska/estetiska ämnen som bild, idrott och musik. Resultatet kan 

bero på en högre lärartäthet och mindre grupper i dessa ämnen samt att nyanlända har lättare att 

prestera i praktiska/estetiska ämnen då språket inte har lika stor betydelse. 

Ämnen med lägre betyg är matematik, NO och geografi. Få elever har höga betyg i dessa ämnen. En 

förklaring till detta är att undervisning alltid sker i helklass och då är det stora grupper. De teoretiska 

ämnena är också svårare för nyanlända och kräver mycket studiehandledning. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis går det att säga att Vallsjöskolan har goda resultat både i NP och betyg, men 

med det sagt så finns det också utmaningar. Hur ska vi se till att alla elever har minst ett E? Resurser 

finns men används de på rätt sätt? Ytterligare en utmaning är att se till att de elever som behöver 

studiehandledning får det i den utsträckning de behöver för att klara sin skolgång. Vi kan se att 

nyanlända elever är i stort behov av studiehandledning även efter sina fyra första år i Sverige. 

Personalen känner oro för de minskade resurserna i studiehandledning och vad det kan leda till. 

En positiv nyhet under året är att sambedömning av de nationella proven har gjorts tillsammans med 

Hägneskolan. Detta upplever lärare som mycket positivt då det tidigare har skiljt sig hur olika skolor 

har bedömt NP. 

Förskoleklass 
Personalen i förskoleklass har under året börjat att arbeta med kartläggningsmaterialet Hitta språket 

och Hitta matematiken då det blev obligatorisk att använda 1 juli 2019. Eftersom materialet är helt 

nytt har det krävts inläsning och nya tankar kring hur de olika kartläggningarna ska göras. 

Diskussioner har genomförts både i arbetslaget på skolan men även kommunövergripande för att få 

en gemensam syn på hur kartläggningarna ska göras och användas 

Fritidshem 
Fritidshemmet har under året arbetat med två prioriterade mål: 

1. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och initiativ. 



2. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna 

tillhörighet och trygghet i elevgruppen, och även ges möjlighet att utveckla och pröva 

identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. 

Fritidshemmen har använt sig av fritidsråd, gemensamma samlingar och förslagslåda för att arbeta 

med det första målet. Fritidsråden har haft olika form beroende på ålder på barngruppen. 

För att arbeta med det andra målet har fadderverksamhet och gruppstärkande aktiviteter varit två 

arbetssätt. Gruppstärkande aktiviteter har varit både inom fritidsavdelningen men också över 

avdelningsgränserna. Resultatet av föräldraenkäten visar att i stort sätt alla föräldrar upplever att 

deras barn känner sig trygga på fritidshemmet. De gruppstärkande aktiviteterna har därmed haft stor 

genomslagskraft. 

För att synliggöra fritidshemmets arbete kopplat till läroplan och mål kan föräldrar nu följa med i 

verksamheten via v-klass. Dokumentation har varit ett område som under året fokuserats på att 

utveckla och göra bättre. Detta arbete kommer att fortlöpa. 

Personalen på fritids har under året gått Skolverkets webbutbildning Fritidshemmets uppdrag. Vissa 

delar har fritidspersonalen gjort själva medan andra delar har gjort tillsammans med andra 

personalgrupper som t ex. SvA-lärare. 

Sammanfattning 
För att kunna utvärdera fritidshemmets mål används enkäter till elever och föräldrar samt 

elevintervjuer. Dessa visar på ett bra resultat vilket innebär att fritidshemmen arbetar på ett sätt som 

är tryggt och utvecklande. 

 

Barn/elevenkäten. 

När skolinspektionens enkät finns tillgänglig kommer vi att lägga till respektive förskolas/skolas 

resultat från den till årets kvalitetsrapport. Det blir en beskrivning av nuläget Var är vi? 

 

När skolinspektionens enkät blir tillgänglig för oss besvarar ni också följande frågor: 

Beskriv vilka utvecklingsområden ni har utifrån enkäten och hur ni ska komma dit Vart ska ni? Hur gör 

ni?  

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Vallsjöskolans vision är att ingen form av kränkande behandling ska förekomma. Nyckelorden i 

värdegrundsarbetet på skolan är trygghet, ansvar och glädje. Trygghetsgruppen tillsammans med 

kurator har också arbetat fram ett års hjul där det tydligt framgår vilka och när olika förebyggande 

insatser ska göras under året. Att arbeta fram ett års hjul var ett av förra årets mål. 

Alla elever genomförde under året enkäten Elevens utveckling i övrigt. Den mäter bland annat trivsel, 

trygghet, studiero mm. Undersökningen visar på ett bra resultat där de allra flesta elever upplever sin 

skolgång trygg. Fritids har genomfört enkäter, både till elever och föräldrar samt intervjuer för att 

kartlägga trivsel och trygghet och resultat av dessa är mycket bra. 



Under hösten 2018 gjordes undersökningen Otrygga platser. Där framkom det att de platser som 

elever känner sig mest otrygga på inomhus är toaletterna, omklädningsrummen och 

trapphus/kapprummen på mellanstadiet. Toaletterna har vi försökt göra tryggare genom att byta till 

lättare lås och att försöka få bort lukt. Omklädningsrummen ser vi till att det alltid finns någon vuxen 

med i och kapprummen öppnas inte upp på morgonen förrän 15 min innan skolan startar samt att 

alla elever är ute på rasterna för det är där de vuxna finns. Utomhus är det fotbollsplanen och bakom 

lågstadiet som är de otrygga plasterna. Detta försöker vi arbeta med genom att det alltid är en eller 

flera vuxna på fotbollsplanen och att påminna rastvakterna om att ofta vara bakom lågstadiet. 

För att öka trivseln och arbeta förebyggande har arbetet kring rast verksamheten under året tagit 

fart. Fritidspedagoger har under lunchrasterna haft planerade aktiviteter, främst för lågstadiet. Detta 

kommer under läsåret 19/20 att utökas för att även gälla mellanstadiet. 

Under året har hela personalgruppen arbetat med diskrimineringsgrunderna i olika 

diskussionsgrupper där man har haft hjälp av normkritiska frågor. 

 

4.Medarbetare 
 

Behörighet (ex 
förskollärare, 
lärare 
engelska) 

2018/2019 
antal 
pensionsavg/ 
annat       

2019/2020 
antal 
pensionsavg/ 
annat 

2020/2021 
antal 
pensionsavg/ 
annat 

2021/2022 
antal 
pensionsavg/ 
annat 

2022/2023 
antal 
pensionsavg/ 
annat 

Förskoleklass    1  

Fritidspedagog 1     

Lärare åk 1-3     2 

Lärare åk 4-6 1 1  1  

      

      

 

Vallsjöskolan har under det senaste läsåret rekryterat både förskollärare, fritidspedagoger och lärare. 

I nuläget finns inget rekryteringsbehov. 

 

5.Ekonomi/resurser 
 

 Budget per den 1/1-18 Förbrukat i % av 
budget den 30/6-18 

Fritidshem   

Personalkostnader 4 474 685 46 % 

Lokaler o inventarier      501 00 48 % 

Förbrukning    100 000 18 % 

   

Förskoleklass   

Personalkostnader 1 749 356 43 % 

Lokaler o inventarier    186 000 50 % 

Förbrukning      20 000 23 % 



   

Grundskola   

Personalkostnader 11 982 916 48 % 

Administration   1 852 516 44 % 

Undervisning nyanlända   1 563 086 61 % 

Elevvård   2 921 011 46 % 

Lokaler o inventarier   2 512 000 49 % 

Förbrukning      630 000 42 % 

Fortbildning      202 000 23 % 

Totalt på enheten   

 28 692 570 15 168 139 

 

Bokslut för Vallsjöskolan visade på ett överskott med 885 517: -. På grund av personalskifte m.m. på 

ekonomiavdelningen var det ingen som hade kontroll på förvaltningens ekonomi vad gäller 

inkomster och utgifter. Vallsjöskolans prognos visade på ett mindre underskott men resultatet blev 

något annat. Överskottet hade kunnat användas till att stötta fler elever att nå målen eller betydligt 

högre än så.  

Det ekonomiska resultatet 30/6 var ca 41 % vilket var förväntad del av budgeten. De flesta stora 

inköp som läromedel, inventarier, IT görs inför höstterminens start i augusti.  

I stort tycker vi att vi har ekonomi och resurser för att göra ett gott arbete mot gällande 

styrdokument. Anställningar av lärarassistenter/ elevassistenter/ vikarier på skolan har gjort att det 

är en stabil organisation och det blir inte så stora svängningar i ekonomin. Detta har också gjort att 

lärandemiljön för eleverna är positiv och det finns många vuxna/ pedagoger kring eleverna som 

bidrar till att stötta eleverna mot en högre måluppfyllelse.  

 

6. Sammanfattning  
Andelen vuxna i klassrummen är hög då möjligheten till att anställa lärarassistenter har varit till god 

hjälp. Det finns då möjlighet att göra extra anpassningar. Det som kan vara svårt är de begränsade 

möjligheterna till att dela grupperna och bristen på grupprum. Klasserna är stora och personalen är 

duktig på att använda alla lokaler till undervisning, även kapprum och hallar. Även fritidshemmen och 

förskoleklass känner av de stora barngrupperna och det är trångt i hallarna vilket kan leda till onödiga 

konflikter. 

Fritidshemmet har genomfört Skolverkets webbutbildning vilket har lett till många och bra 

diskussioner. Förskoleklassen har börjat arbeta med Skolverkets bedömningsstöd. 

Resultaten för NP i åk 3 och 6 samt betygen i åk 6 bedömer vi är goda. Det finns en bra 

kommunikation med vårdnadshavare vi v-klass med pedagogiska planeringar och matriser. 

Personalen känner ett gott stöd ifrån speciallärare/pedagog i arbetet med att individualisera och 

anpassa undervisningen till elever. Utmaningar är att höja resultatet i ämnen som matematik, NO 

och geografi. Ytterligare en utmaning är att möta de minskade resurserna i studiehandledning utan 

att det påverkar elevernas resultat. 

Gunilla Rosenqvist, Kristin Bengtson  

2019-10-02 


