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BARN/ELEVER
ANTAL 

MEDARBETARE

Grundskolor 16 5077 634

Fritidshem 13 2235 173
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Grundsärskola 1 53 53
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Bakgrund

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 
 
I Sigtuna kommun har vi visionen om att bli en av Sveriges 
bästa skolkommuner. För att nå vårt mål har vi ett gemensamt 
Skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på 
kunskap, trygghet och medarbetare. Målen i skolutvecklingspro-
grammet följs upp löpande under året och sammanställs i en årlig 
kvalitetsrapport.
 
Det systematiska kvalitetsarbete är en av grundbultarna i våra sko-
lor och förskolors verksamhet och styrning. Genom att ständig utvärdera och analysera våra verksamheter, på 
enhetsnivå såväl som på huvudmannanivå, kan vi tidigt identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. 
Resultaten ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete med att förbättra undervisningen och öka studieron 
för våra barn och elever.

Om barn- och ungdomsförvaltningen
Det är barn- och ungdomsförvaltningen som tar fram, utvecklar och implementerar det systematiska kvalitets-
arbetet i våra skolor och förskolor. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kom-
munens förskolor,  grundskolor och fritidshem. För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två 
parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom förvaltningens ansvarsområde finns även Naturskolan 
och Kulturskolan. 
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Bakgrund

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån förskolans och grundskolans styrdokument samt Sigtuna 
kommuns Skolutvecklingsprogram. Skolutvecklingsprogrammet är styrande för utbildningsverksamheten i 
kommunen under perioden 2017-2023. Programmet gäller för de kommunala förskolorna, grundskolorna och 
fritidshemmen.

Vår värdegrund  
Värdegrunden är utgångspunkten för hur kommunen verkar och agerar mot kommuninvånare och medarbetare. 

Invånaren först. I Sigtuna kommun arbetar vi för invånarna och ser till att deras behov möts. Det innebär att:
• Vi lyssnar på invånarna
• Vi utgår ifrån invånarnas behov när vi fattar beslut och ger service
• Vi skapar möjlighet för olika former av dialog 

Allas lika värde. Vi respekterar alla individer. Det innebär att:
• Vi möter alla med respekt
• Vi tar tillvara olikhet och mångfald
• Alla ska behandlas likvärdigt

Kvalitet i fokus. Sigtuna kommun bedriver sin verksamhet med ett förhållningssätt som genom hög effektivitet 
och god service medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det innebär att:
• Vi ser positivt på förändring och arbetar med ständiga förbättringar
• Vi följer upp och redovisar våra resultat
• Vi strävar efter ett helhetsperspektiv
• Vi är möjlighetsorienterade, innovativa och långsiktiga
• Vår kommunikation är öppen och trevlig



SKOLA

Centralskolan Skolgatan 3-5

Eddaskolan Torsgatan 49

Ekillaskolan Stockholmsvägen 49

Galaxskolan Uranusgatan 2

Norrbackaskolan Odensalavägen 1

Odensala skola Odensala

Råbergsskolan Nyborgsvägen 2

S:t Pers Skola S:t Persgatan 5-7

S:ta Gertruds skola Porfyrvägen 2

Sagaskolan Muningatan 2 

Sankt Olofs skola Skolbacken 58

Skepptuna skola Skepptuna

Steningehöjdens skola Steningehöjdsvvägen 20 

Sätuna skolan Södergatan 57

Tingvallaskolan Tingvallavägen 44

Valstaskolan 7-9 Bragegatan

Grundsärskolan Skolgatan 3-5

Kulturskolan Nymärsta kulle  

Naturskolan Näsudden 123 Flottvik 141

FÖRSKOLA

Aspbacken Tingvallavägen 42

Björken Odensalavägen 1

Brage Bragegatan 4

Delfinen Mjölnergatan 9

Edda Ragnagatan 38

FÖRSKOLA

Granby Nya Travarvägen 74

Hällsbo Prästängsvägen 1

Karusellen Tivolivägen 2

Lyan (nattöppet) Ekorrvägen 5

Maskrosen Drottningvägen 131

Märstadal Porsgrunnsgatan 2

Norrbacka Odensalavägen 3

Nyborgen Nyborgsvägen 3

Odensala Odensala skola

Orion Oriongatan 218

Ragna Ragnagatan 38

Raketen Jupitergatan 2

Saga Muningatan 4

Saturnus Saturnusringen 1

Silverskatten Steningehöjdsvägen 18

Skepptuna Skepptuna skola

Skutan Odensalavägen 20

Sätuna Södergatan 33

Söderbrinken Södergatan 13A

Tallholma Skolgatan 8

Tils förskola Södertilsvägen 12

Tingvalla Tingvallavägen 2

Vallmon Stockholmsvägen 49D

Ymer Midgårdsvägen 12

Ängsbo Prästängsvägen 1

Ärlingheden Idrottsvägen 19B

6
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Bakgrund

KVALITETSARBETE I SIGTUNA KOMMUN 

Sigtuna kommuns skolor ska vara bland de bästa i Sverige. Med den ambitiösa målsättningen följer höga förväntningar 
som ska genomsyra de verksamheter som barn- och ungdomsnämnden svarar för. Det innebär bland annat att alla barn, 
elever och medarbetare ständigt ska ges nya utmaningar för att utvecklas. Till vår hjälp har vi vårt skolutvecklingsprogram 
med konkreta mål som alla berörda, såväl lärare och skolor som förvaltningen och politiker, aktivt arbetar mot. 

Skolutvecklingsprogrammet visar vägen  
Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort skolutvecklingsprogrammet mätbart så att vi kan följa upp de tre målen: 

1. Alla barn når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande förmågor och färdigheter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens  

Systematik i uppföljningen  
De tre målen samverkar med vårt statliga uppdrag som vi följer upp i det nya systematiska kvalitetsarbetet. Skolutveck-
lingsprogrammet är femårigt och ska utvärderas varje år för att kunna se progression och utveckling mot målen. Vi följer 
kontinuerligt resultaten, identifierar utvecklingsområden och utvecklar verksamheten. Framöver kommer vi att ha mätetal 
på allt vi önskar mäta. I vårt nya systematiska kvalitetssystem ska vi för grundskolans del exempelvis kunna följa upp alla 
elever i alla årskurser i alla ämnen varje termin. Vi gör även en medarbetarenkät för att följa upp om medarbetarna mår 
bra, är delaktiga, får rätt utbildning och utvecklas på sina jobb.

Strategier:
• Vi vet hur det går för varje barn och elev
• Vårdnadshavare vet hur det går för sitt barn/elev
• Barn och elever vet hur det går för dem
• Höga förväntningar och samsyn genom kedjan från elever, vårdnadshavare, pedagoger, skolledare, tjänstepersoner 

och politiker
• Tidiga insatser till elever med svaga resultat
• Ökad kvalitet i undervisningen
• Ledarskapet i barn-/elevgruppen är i fokus
• Bra och likvärdiga miljöer
• Tillgång till digitalt lärande
• Fritidsverksamheten är en viktig del av skoldagen där lärande och förmågor utvecklas

Strategier:
• Förskolor och skolor har kännedom om barns och elevers trivsel och trygghet
• Vårdnadshavare har kännedom om barnens trivsel och trygghet
• Förskolor och skolor arbetar aktivt och likvärdigt för att förebygga mobbning och kränkningar
• Förskolor och skolor arbetar aktivt för trivsel, studiero och hälsa
• Skolor bedriver ett aktivt arbete mot frånvaro
• Förskolor och skolor utvecklar samverkan med stödfunktioner och myndigheter
• Utveckla samverkan med andra förvaltningar

Strategier:
• Rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal
• Aktivt arbeta för arbetsglädje, trivsel och meningsfullhet
• Alternativa karriärvägar för lärare och förskollärare
• Aktivt arbeta för ökad frisknärvaro och hållbar arbetshälsa
• Organisation för att ge medarbetare möjlighet att fördjupa och bredda sin kompetens



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAJ 

JUN JUL 

AUG 

SEP 

OKT 

NOV 

DEC 

Januari 
• Sammanställning Kvalitetsresultat;  

betyg, omdömen, kvalitetsindikatorer 
• Sammanställning trivselenkät 

Februari 
• IUP avslutade 
• Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling klar 

Mars 
• Förvaltningens 

sammanställning frånvaro, 
kränkningar, åtgärdspr. 

April 
• Genomföra EF-enkät 

Maj 
• Resultat EF-enkät 

Juni 
• Betyg, omdömen, kvalitetsindikatorer satta 
• Förvaltningens sammanställning av frånvaro, 

kränkningar, åtgärdsprogram 

Augusti 
• Sammanställning kvalitetsresultat; 

betyg, omdömen, kvalitetsindikatorer 
• Sammanställning EF-enkät 

September 
• Enheternas arbetsplan och 

kvalitetsredovisning klar 

Oktober 
• Förvaltningens samanställning 

frånvaro, kränkningar, åtgärdspr. 
• Medarbetarenkät genomförs 

November 
• Huvudmannens kvalitetsredovisning klar 
• Trygghetsenkät genomförs 

December 
• Betyg, omdömen och kvalitetsindikatorer satta 
• Förvaltningens sammanställning av frånvaro, 

kränkningar, åtgärdspr. 

Kvalitetsdag 

Kvalitetsdag 
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Bakgrund

Hur vi mäter
Barn- och ungdomsförvaltningen mäter kvalitet i förskola, fritidshemmet, grundskola och grundsärskola. Därutöver kom-
mer vi under 2018 att ta fram system för att mäta kvaliten i Kulturskolan och Naturskolan.

Förskolan
Vi följer upp förskolans kvalitetsarbete med hjälp av kvalitetsindikatorer och föräldraenkät. Kvalitet i förskolan utvärderas 
därefter utifrån läroplanens uppdrag och upplevd kvalitet. 

Fritidshemmet 
Vi utvärderar kvaliteten i fritidshemmet utifrån läroplanen inklusive den kompletterande fjärde delen med fritidshemmets 
syfte och centrala innehåll. Dessutom utvärderar vi den upplevda kvaliteten.

Grundsärskolan
Vi utvärderar kvaliteten i grundsärskolan utifrån läroplanens tudelade uppdrag, kunskapsuppdraget och värdegrundsupp-
draget. Dessutom utvärderar vi den upplevda kvaliteten. 

Grundskolan 
Vi utvärderar kvaliteten i grundskolan utifrån läroplanens tudelade uppdrag, kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdra-
get. Dessutom utvärderar vi den upplevda kvaliteten. 





FÖRSKOLA
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1. Bakgrund 
 
Förskolor 2017-2018 
 
 
Skolan Antal barn  
Maskrosens förskola  29 
Nyborgens förskola 106 
Odensala förskola 76 
Skepptuna förskola 65 
Aspbackens förskola 80 
Björkens förskola 63 
Lyans förskola, dygnet runt öppet 33 
Märstadals förskola 56 
Norrbacka förskola 107 
Skutans förskola 73 
Sätuna förskola 95 
Söderbrinkens förskola 35 
Tallholma förskola 95 
Tingvalla förskola 75 
Vallmon förskola 74 
Ärlinghedens förskola 75 
Granby nya förskola 38 
Hällsbo förskola 56 
Karusellens förskola 70 
Silverskattens förskola 131 
Tils förskola 149 
Ängsbo förskola 26 
Brage förskola 137 
Delfinens förskola, omsorg på obekväm 
arbetstid 06.00-21.00 samt helger 

34 

Edda förskola 180 
Orions förskola 85 
Ragna förskola 34 
Raketens förskola 42 
Saga förskola 35 
Saturnus förskola 73 
Ymer förskola 74 
Totalt 2301   
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Kvalitetsarbetet i förskolan  
 
Förskolans kvalitetsarbete följs upp med kvalitetsindikatorer och föräldraenkät.  
 
Kvalitetsindikatorerna är ett självvärderingsunderlag som består av fem 
bedömningsområden:  

• Pedagogisk miljö och material  
• Skapande verksamhet och olika uttrycksformer  
• Barns språkliga och kommunikativa utveckling  
• Barns matematiska utveckling  
• Naturvetenskap och teknik.  

 
Läroplanens sju målområden och riktlinjer  

- Normer och värden 
- Utveckling och lärande  
- Barns inflytande 
- Förskola och hem  
- Övergång och samverkan 
- Uppföljning, utvärdering och utveckling 
- Förskolechefens ansvar  

bedöms i kvalitetsindikatorernas sex nivåer, där nivå 1 betyder att verksamheten inte 
uppfyller läroplanens krav alls. Nivå 3 betyder att verksamheten uppfyller läroplanens 
uppdrag. Nivå 5 är kopplad till verksamhet där arbetslaget bidrar till ny kunskap utöver 
läroplanens krav och kritisk granskar praktiken utifrån aktuell forskning och pedagogiska 
teorier.  
 
Föräldraenkäten genomförs en gång per år och besvaras av varje barns vårdnadshavare. 
Som vårdnadshavare kan man bli ombedd att fylla i fler än en enkät beroende på hur många 
barn man har i förskoleverksamhet.  
 
 
Läroplansuppdraget, Lpfö98 
 
Kvalitet i förskolan utvärderas utifrån läroplanens uppdrag och upplevd kvalitet.   
 
Måluppfyllelse enligt läroplanen 
 
Kvalitetsindikatorerna följs upp på huvudmannanivå två gånger under läsåret;  
vid höstterminens slut samt vid slutet av läsåret. Vid varje uppföljningstillfälle sammanställs 
resultatet av självskattningen gällande måluppfyllelse av verksamheten i förskolan på 
huvudmannanivå och på enhetsnivå. De resultaten analyseras och utifrån de slutsatser som 
görs planeras för vidare insatser. Sammanställningarna analyseras för att sedan dokumenteras 
i enhetens respektive huvudmannens kvalitetsredovisning. 
 
De skattningar som görs två gånger per år ger en indikation på hur förskolorna skapar goda 
villkor för barnens lärande och utveckling. Även kvaliteten i lagstadgade dokument, till 
exempel förskolans likabehandlingsplan samt plan för kränkande behandling granskas. Vid 
verksamhetschefens regelbundna uppföljningar med förskolecheferna och deras 
ledningsgrupper följs bland annat kvaliteten på arbetet med barnens inflytande och 
värdegrundsuppdraget i stort upp.  
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Upplevd kvalitet 
 
Upplevd kvalitet handlar om i vilken grad föräldrar är nöjda med förskolan. 
Föräldraenkätundersökningen syftar till att ge en bild av hur vårdnadshavare upplever 
verksamheten. Resultaten av enkäterna analyseras på huvudmannanivå och på enhetsnivå 
och åtgärder på respektive nivå finns med i nästkommande års arbetsplan.  
 

2. Mål för förskolan 2017/2018 
Alla barn och elever når högre resultat  
 

• Samtliga förskolor ska nå lägst nivå 3 inom samtliga läroplanens målområden 

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero 
 

• Samtliga barn ska vara trygga i förskolan 
• Alla föräldrar är nöjda med sin förskola 

Engagerade medarbetare med rätt kompetens 
 

• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker det är kul 
att gå till jobbet 

• Medarbetarna upplever ökat tydlighet kring mål, organisation, struktur och 
arbetsformer på förvaltningens alla nivåer 

• Andel årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen ska öka 

• Medarbetare upplever goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande 

 

3. Sammanfattning av huvudmannens insatser i 
förskolan 2017/2018 

- Systematiskt kvalitetsarbete utifrån en gemensam framtagen struktur implementeras 
med resultat, analys och utvecklingsåtgärder inom alla verksamheter och dokumenteras 
för sig i en årlig kvalitetsredovisning. Huvudmannen ska följa utvecklingen genom 
resultatdialoger och verksamhetsbesök samt säkerställa att verksamheter med låga resultat 
får riktade stödinsatser. Vi ska genomföra terminsvisa kvalitetsdagar för samtliga 
förskolors ledningsgrupper med fokus på fördjupad resultatanalys utifrån 
resultatsammanställningarna enligt ovan.  

- Inför läsåret 2017/2018 upprättas en förskoleplan som utgår ifrån målen i 
skolutvecklingsprogrammet. Förskoleplanen beskriver de prioriterade uppdragen för 
läsåret, övergripande ansvariga och vilket verksamhetsstöd som finns att tillgå.  

- På chefsnivå påbörjas ett arbete med begreppet likvärdig förskola och vad det innebär. 

- Kvalitetsindikatorerna ska utvecklas och till viss del omarbetas för att mäta 
läroplanens mål på ett mer heltäckande sätt. 

- Utveckla hur uppföljningen av kvaliteten utifrån kvalitetsindikatorerna ska ske.  

- På förvaltningsnivå rekryteras en utvecklingsledare med pedagogistakompetens för att 
tillsammans med och på uppdrag av verksamhetschef bedriva utvecklingsarbete. 

- Varje förskolechef skriver en språkutvecklingsplan på enhetsnivå. 
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- En bedömning på nivå 1 och 2 utifrån kvalitetsindikatorerna ska åtföljas av 
förskolechefens handlingsplan för att höja verksamhetens kvalitet till en acceptabel nivå 
utifrån läroplanen. 

- Fortsätta med att tillsammans med skolan utveckla former och rutiner för goda 
övergångar till förskoleklass och fritids.  

- Säkerställa inför kvalitetsrapporteringen att alla förskolechefer har möjlighet att 
rapportera i Stratsys systemet. 

- Med hjälp av HR partner stärka förskolecheferna i rekryteringsprocesserna och i 
arbetet med att öka frisknärvaron.  

- Öka transparensen och skapa tydliga informationskanaler från förskolorna till 
vårdnadshavarna.  

 

Beskrivning av insatser gjorda under 2017/2018 

Huvudmannen har fokuserat på strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. Under 
läsåret genomfördes två kvalitetsdagar gemensamt för alla förskolor. Samtliga förskolechefer 
har med hjälp av sina ledningsgrupper analyserat resultat, huvudmannen har varit behjälplig 
med underlag och stöd för analysarbete.  

Förskoleplanen på huvudmannanivå har varit till hjälp för förskolecheferna i arbetet med att 
prioritera utvecklingsområden i sina förskolor. Delar av förskoleplanen är övergripande och 
långsiktig såsom att förskolorna arbetar med inspiration av Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi i ett projekterande arbetssätt. Andra delar i planen är slutförda under läsåret såsom 
att pröva ett webbaserat närvarosystem för förskolorna och utveckla ett internt 
utbildningsprogram. 

I arbetet med likvärdig förskola har förskolecheferna formulerat och beslutat en gemensam 
pedagogisk idé. Den pedagogiska idén är väl förankrad i Pedagogista-gruppen och fortsätter 
att implementeras i verksamheterna. 

Under våren har en grupp av verksamhetschef, utvecklingsledare och kvalitetsstrateg gjort ett 
benchmarkarbete som underlag för att utveckla nya kvalitetsindikatorer för att mäta 
förskolekvalitén. En grupp med utvecklingsledare, Pedagogista förskolechef och 
förskollärare har utarbetat ett förslag till ett nytt kvalitetsverktyg och det pågår ett arbete med 
att ta fram ett stödmaterial för uppföljning.  

Utvecklingsledare för förskolan rekryterades och var helt i tjänst fån och med januari 2018. 
Utvecklingsledaren är förskollärare och Pedagoista med många års erfarenhet av 
utvecklingsarbete i förskoleverksamhet och även i Sigtuna kommun.  

Förskolecheferna har skrivit språkutvecklingsplaner på enhetsnivå. 

De förskolor som skattat sig på nivå 1 eller 2 utifrån kvalitetsindikatorerna har valt att de 
aktuella bedömningsområdena ska vara i fokus i förskolans arbetsplan för det kommande 
läsåret.  
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Utvecklingsledare för förskola och skola har startat ett utvecklingsarbete för goda övergångar 
till förskoleklass och fritids.  

Kvalitetsstrategen har på olika sätt varit förskolecheferna behjälpliga i att stödja arbetet med 
SKA och Stratsys systemet. Stödet har varit i form av utbildning på chefsmöte, workshops, 
APT på förskolor och enskilda möten.  

HR-partner har både i handledande samtal med förskolechefer och på chefsmöten utbildat i 
ledarskap, rekrytering och rehabiliteringsprocesser. 

Förskolecheferna har haft ett särskilt fokus på NKI- nöjd kund index i föräldraenkäten där 
ökad transparens och tydliga informationskanaler varit en del av framgångsfaktorerna.   
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4. Resultat och analys  
 

Resultat: Kunskaps- och värdegrundsuppdrag 
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Resultat: Föräldrar upplevd kvalitet (svarsfrekvens 66,8%) 
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Resultat: Upplevd kvalitet (1662 svar, 67%) 

 
 

NKI - Övergripande betyg – Jämförelse kommunala förskolor 

 

 
Tabell 14 
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Analys:  
 
Läroplansuppdraget, Lpfö98 

Kunskapen om vad nivåerna i indikatorerna motsvarar i praktiken varierar mellan förskolor 
och mellan olika förskoleområden. Ett flertal förskolor har höjt sina resultat och når därmed 
nivå fyra i de flesta bedömningsområden. Några förskolor har inom vissa områden sänkt sin 
skattning från en fyra till en trea vilket kan tyda på ett ökat kunnande av hur 
kvalitetsindikatorerna är kopplade till verksamhetens innehåll. Det finns fortfarande 
svårigheter att tolka och förstå förskolornas självskattningsverktyg. Det gäller både i 
bedömningen som pedagogerna gör av verksamhetens nivå och i utfallet som blir svårt att 
analysera. Under vårterminen har en arbetsgrupp med förskolechef, Pedagogista och 
förskollärare under ledning av utvecklingsledaren för förskolan utvärderat de nuvarande 
verktygen och utvecklat ett nytt verktyg för bedömning av förskolans kvalitet och 
måluppfyllelse. Det nya verktyget kommer att vara tydligare och därmed enklare för 
verksamheterna att tolka likvärdigt.  

Av förskolornas kvalitetsredovisningar framgår att ett flertal förskolor arbetar med att 
förändra den inre organisationen. Detta görs för att ge utrymme för pedagogers 
reflektionstid kopplat till det pedagogiska utvecklingsarbetet i ett projekterande arbetssätt. 
Detta görs även till följd av chefs- och medarbetarbyten. 

Barns inflytande är det målområde där ökningen i skattningen varit minst. Eftersom det 
handlar om barnets egen upplevelse om inflytande i verksamheten är detta ett målområde 
som kan vara svårt för pedagogerna att bedöma, särskilt gällande de yngre barnen.  

Ett medvetet arbete med riktade insatser av utvecklingsledare, Hr-Partner, It-pedagog och 
verksamhetschef med fokus på pedagogiska frågor, organisation och ledarskap har lett till 
ökade resultat. Förskolorna Til, Björken och Maskrosen skattade sig förra läsåret till en nivå 
två inom alla läroplansområden. Til och Maskrosens förskolor har i samtliga områden höjt 
sig till minst nivå tre i sin skattning. Björkens förskola har höjt sig till nivå tre i fyra av fem 
områden. Björkens förskola skattar sig fortfarande på nivå 2 i läroplansområdet Barns 
inflytande. Björkens förskola ingår i Norrbackaområdets tre förskolor och har sedan hösten 
2018 förstärkt organisationen med en biträdande förskolechef och verksamhetsnära 
arbetslagsledare.  

Raketens förskola skattar sig till nivå två inom Utveckling och lärande samt Förskola och hem. 
Raketens förskola har fokus inför kommande läsår med att utveckla strategier för att 
analysera och utveckla sitt pedagogiska arbete.  

I målområdet Förskolechefens ansvar har den sammantagna bedömningen ökat från 3,1 till 3,9 
under läsåret 2017/2018. Förskolechefernas skattningar ligger mellan nivå 3-5, ingen av 
cheferna bedömer sig till nivå 2. Detta är den största ökningen av alla läroplansområden. En 
bidragande orsak till höjda resultat är det utvecklingsarbete som verksamhetschef och 
utvecklingsledare har drivit tillsammans med förskolecheferna. Utvecklingsarbetet har bland 
annat resulterat i en gemensam pedagogisk idé.  

Även i målområdet Övergångar och samverkan har resultatet gått upp, de flesta förskolor har 
ökat från nivå 3 till nivå 4. Utvecklingsledarna för förskola och grundskola har haft ett tydligt 
uppdrag med att utveckla former och rutiner för goda övergångar till förskoleklass och 
fritids. 
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Upplevd kvalitet  

Skillnaden mellan förskolornas självskattning och vårdnadshavarnas upplevda kvalité av 
verksamheten är fortfarande stor. Förskolorna skattar sig högre medan vårdnadshavarna 
upplever samma eller en marginellt högre kvalité än föregående år. Skillnaden i resultaten 
beror på att förskolorna inte är tillräckligt tydliga med att informera om innehållet i den 
pedagogiska verksamheten och i brister i  det systematiska kvalitetsarbetet.  

På frågan om mitt barn stimuleras till utveckling och lärande på förskolan  ligger resultaten på samma 
nivå som föregående läsår. Det har skett en marginell ökning på svarsalternativet instämmer 
helt.  

På frågorna Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten och Personalen motverkar aktivt att 
mitt barn behandlas illa är andel vårdnadshavare som svarat ”vet inte” högre än i de andra 
frågorna. Andel som svarat ”vet inte” på dessa frågor är 9 % respektive 18 % och på de 
övriga frågorna är andelen ”vet inte” mellan 2-4 %. Resultaten visar på att vårdnadshavarna i 
hög grad inte känner till förskolornas arbete i dessa frågor.  

För att öka likvärdigheten och bredda kunskapsbasen i förskolorna har ett internt 
utbildningsprogram påbörjats under vårterminen 2018. I programmet ingår en föreläsning 
om IKT möter SigVända, där digitala verktyg möter ofärdigt material. En annan av 
föreläsningarna är Introduktion för nyanställda förskollärare i Sigtuna kommun. Föreläsningarna har 
varit uppskattade och välbesökta. I programmet ingår även Barn- och elevhälsans 
föreläsningar i Barn som utmanar och TAKK-teckenkommunikation som är ett sätt att nå många 
pedagoger som komplement till handledning i enskilda arbetslag. 

Nöjdkundindex (NKI) har ökat marginellt med ett värde på 74 i år mot föregående års värde 
på 73. Hälften av förskolorna har höjt sitt NKI samtidigt som hälften har sänkt sitt värde. 
Vallmons förskola har det högsta NKI med ett värde på 97. Märstadals förskola har höjt sitt 
NKI från 78 till 96. Där har ett medvetet arbete pågått för att den upplevda kvalitén hos 
vårdnadshavarna ska öka. Märstadals förskola har arbetat med god introduktion och givande 
föräldrasamråd. Dessutom har Märstadals förskola bestämt sig för värdeorden välkomnande, 
olikhet och delaktighet som genomsyrar verksamheten i både miljö och förhållningssätt. 
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5. Kvalitetsmål för förskolan 2018/2019 
Alla barn och elever når högre resultat  
 

• Samtliga förskolor ska nå lägst nivå 3 inom samtliga läroplanens målområden 

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero 
 

• Samtliga barn ska vara trygga i förskolan 
• Alla föräldrar är nöjda med sin förskola 

Engagerade medarbetare med rätt kompetens 
 

• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker det är kul 
att gå till jobbet 

• Medarbetarna upplever ökat tydlighet kring mål, organisation, struktur och 
arbetsformer på förvaltningens alla nivåer 

• Andel årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen ska öka 

• Medarbetare upplever goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande 

 

6. Sammanfattning av huvudmannens planerade 
insatser 2018/2019 

- Huvudmannen fortsätter det systematiska kvalitetsarbetet utifrån en gemensam 
struktur och årshjul. Fokus ligger på resultat, analys och utvecklingsåtgärder inom alla 
verksamheter. Huvudmannen driver och följer utvecklingen genom chefsmöten, 
resultatdialoger och verksamhetsbesök. Huvudmannen genomför terminsvisa 
kvalitetsdagar för samtliga enheters ledningsgrupper med fokus på 
fördjupad resultatanalys utifrån resultatsammanställningar.   

- Huvudmannen stödjer chefer och ledningsgruppernas analysarbete på varje enhet genom 
att bidra med lättöverskådliga resultatsammanställningar samt konkreta metoder för 
nulägesanalys.  

- Huvudmannen kommer i samarbete med barn- och elevhälsan förbättra 
rutiner gällande anmälningar om kränkande behandling och diskriminering och det 
fortsatta arbetet med att förebygga dessa.  

- Huvudmannen tar fram en digitaliseringsplan som ger riktning för utvecklingsarbetet. 
Med utgångspunkt i digitaliseringsplanen formulerar varje enhet en lokal 
digitaliseringsplaner i syfte att konkretisera arbetet under läsåret. Huvudmannen ger stöd 
till rektorer och förskolechefer för att leda för digitalisering genom 
kompetensutvecklingsinsatser och nätverksträffar.  

- Huvudmannen kommer att stödja enheternas arbete med kommunikation genom att ta 
fram en gemensam varumärkes- och kommunikationsstrategi med fokus på 
föräldrakommunikation. 

- Huvudmannen ger kompetensutveckling till pedagogisk personal i Sigtuna kommuns 
skolor och förskolor för implementeringen av Barn- och elevhälsoplanen. 

- Huvudmannen tar fram en kompetensförsörjningsplan för att säkerställa 
kompetensförsörjningen i våra verksamheter på kort och lång sikt. Andelen behöriga 
lärare/personal behöver öka inom alla våra verksamheter. Handlingsplaner med 
aktiviteter som syftar till att stärka attraktiviteten i såväl yrket som hos arbetsgivaren 
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kommer att tas fram där också en inventering av möjlighet till utökning av redan 
pågående samverkansformer med lärosäten finns med. 

- Vi ser över att införa ett digitalt närvarosystem för förskola och fritidshem. 

- Huvudmannens arbete med likvärdig förskola fortgår genom olika aktiviteter både i 
chefsgruppen och i verksamheterna tillsammans med Barn- och elevhälsan med bland 
annat ett utökat Internt fortbildningsprogram för att utbilda och utveckla den 
pedagogiska professionen, SigVända med workshops och föreläsningar om hur man kan 
arbeta med återbruksmaterial i förskolorna och under ledning av IT-pedagog Digiboxar. 
Boxarna lånas av förskolorna och är uppdelade med olika digitala verktyg samt 
instruktioner till dessa. 

- Huvudmannen genomför en fördjupad Pedagogutbildning som anordnas i samarbete 
med Reggio Emilia institutet, där en förskollärare per förskola deltar under tre terminer i  
Fokus för utbildningen ligger i att stärka pedagogerna i sin pedagogroll. I utbildningen 
ingår processledning i förskolechefsgruppen och en föreläsning för samtliga medarbetare 
i förskolan. 

- Huvudmannen omarbetar kvalitetsindikatorerna  för att mäta läroplanens mål på ett 
mer heltäckande sätt. Implementering av det nya verktyget kommer att pågå under läsåret 
bland annat genom en introduktionsföreläsning för alla pedagoger samt fördjupning i 
chefsgrupp, pedagogistagrupp och förskolornas ledningsgrupper. Kopplat till 
kvalitetsindikatorerna utarbetas ett material med beskrivning av vad som är en 
grundläggande nivå på pedagogiska lärmiljöer. Detta som en hjälp till arbetslag att 
säkerställa lärmiljöernas kvalitet till läroplanens krav. 

- Huvudmannen beslutar att några förskolor deltar i Skolverkets Läslyft som syftar till att 
utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse 
för texter, bilder och skriftspråk och pågår under läsåret i tre förskoleområden. 

- Huvudmannen fortsätter arbetet med giftfri förskola genom webbprogrammet 
Kemikaliesmart förskola under ledning av projektledare på SigVända från vårterminen 
2018. I webbprogrammet går varje arbetslag igenom varje rum på avdelningen och rensar 
ut material som anses ohälsosamma för barn. Varje arbetslag skriver en realistisk 
handlingsplan på det fortsatta arbetet med att skapa en giftfri förskola. 

- Huvudmannen säkerställer implementeringen av  förskolans läroplan som är reviderad 
och gäller from 1 juli 2019. En föreläsning för förskolechefer, biträdande förskolechefer, 
pedagogistor och ateljeristor kring förändringarna i nya läroplanen sker under hösten 
2018. Kontinuerliga diskussioner i förskolechefsgruppen fortsätter under läsåret kring de 
nya skrivningarna i läroplanen samt att tillsammans utveckla strategier för att 
implementera nya läroplanen i verksamheterna.   



GRUNDSKOLA
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1. Bakgrund 
 
Grundskolor 2017-2018  
 
Skolan Läge Antal 

elever  
Centralskolan år F-6 Märsta 276 
Eddaskolan år F-4 Valsta 260 
Ekillaskolan år 7-9 Ekilla 494 
Galaxskolan år F-6 Valsta 363 
Norrbackaskolan år F-6 Märsta 366 
Odensala skola år F-6 Odensala 164 
Råbergsskolan år F-6 Rosersberg 268 
S:t Olofs skola år 7-9 Sigtuna 425 
S:t Pers skola år F-6 Sigtuna 532 
S:ta Gertruds skola  Til 436 
Sagaskolan år F-3 Valsta 219 
Skepptuna skola år F-6 Märsta 125 
Steningehöjdens skola år F-6 Steningehöjden 207 
Sätunaskolan år F-6 Märsta 367 
Tingvallaskolan år F-6 Märsta 244 
Valstaskolan år 7-9 Valsta 252 
 
Kvalitetsarbete i grundskolan 
 
Vi utvärderar kvaliteten i grundskolan utifrån läroplanens tudelade uppdrag, 
kunskapsuppdraget samt värdegrundsuppdraget, dessutom utvärderar vi den upplevda 
kvaliteten. 
 
Kunskapsuppdraget  
 
På huvudmannanivå följer vi upp kunskapsresultaten två gånger under läsåret;  
höstterminens slut samt vid slutet av läsåret. Vid varje uppföljningstillfälle sammanställer vi 
resultat gällande måluppfyllelse utifrån kunskapskraven på huvudmannanivå och på 
enhetsnivå. Resultaten analyseras och utifrån slutsatserna planerar vi för vidare insatser. Vid 
läsårets slut dokumenteras varje elevs kunskapsutveckling i samtliga ämnen.  Efter läsårets 
slut gör varje skola och huvudmannen en större sammanställning av enhetens resultat. Den 
innehåller en sammanställning av andelen som nått kravnivån för godkända kunskaper i 
årskurs 1-5 och av betyg i årskurs 6-9. När officiell statistik publiceras från Skolverket 
sammanställs resultaten från de nationella proven och korrelationen mellan resultaten i 
nationella prov och betyg följs upp. Huvudmannen följer även upp behörighet till vidare 
studier samt meritvärde. Sammanställningarna analyseras för att arbeta vidare med ständiga 
förbättringar och sedan dokumenteras i enhetens respektive huvudmannens 
kvalitetsredovisning.  
 
Värdegrundsuppdraget 
 
De kvalitetsundersökningar vi gör två gånger per år ger oss en indikation på hur elever och 
föräldrar upplever undervisningskvaliteten och kvaliteten i lärmiljön, till exempel möjligheten 
till studiero och trygghet. Vi granskar också hur vi lever upp till kvaliteten i lagstadgade 
dokument, till exempel skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vid 
verksamhetschefens regelbundna uppföljningar med rektorerna intervjuas elever och lärare 



Grundskola 

33 
 

på skolan för att få en förståelse för till exempel kvaliteten på arbetet med elevernas 
inflytande och värdegrundsuppdraget i stort. 
 
Upplevd kvalitet  
 
Upplevd kvalitet handlar om i vilken grad elever och föräldrar är nöjda med skolan. 
Varje år genomför vi en enkätundersökning i mars. De riktar sig till elever i årskurs 3, 5 och 8 
samt deras föräldrar och vårdnadshavare. Kvalitetsundersökningarna syftar till att ge oss en 
bild av hur elever och föräldrar upplever verksamheten. Om vi ser att det finns områden där 
de inte är nöjda analyserar vi vad det kan bero på och beslutar om åtgärder som vi ska vidta.  
 

2. Mål för grundskolan 2017/2018 
Alla barn och elever når högre resultat 
 

• Samtliga elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen 
• Samtliga skolor ska ha betygsresultat över riksgenomsnitten 
• Samtliga skolor ska ha positiva SALSA-värden 
• Samtliga elever ska ha behörighet till att gå vidare till gymnasieskolan 

 

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero 
 

• Samtliga elever ska i skolan uppleva trygghet 
• Samtliga elever ska uppleva möjlighet till studiero 
• Varje elev kan vara med att påverka undervisningen 
• Alla elever och föräldrar i grundskolan ska vara nöjda med sin skola/ sina barns 

skola 
 

Engagerade medarbetare med rätt kompetens 
 

• Frisknärvaron ska öka med 2 procentenheter 
• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker det är kul 

att gå till jobbet 
• Medarbetarna upplever ökat tydlighet kring mål, organisation, struktur och 

arbetsformer på förvaltningens alla nivåer 
• Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ska öka 

 
 

3. Sammanfattning av huvudmannens insatser i 
grundskolan 2017/2018 

- Systematiskt kvalitetsarbete utifrån en gemensam framtagen struktur implementeras 
med resultat, analys och utvecklingsåtgärder inom alla verksamheter som var och en 
dokumenteras för sig i en årlig kvalitetsredovisning. Huvudmannen ska följa utvecklingen 
genom resultatdialoger och verksamhetsbesök och säkerställa att verksamheter med låga 
resultat får riktade stödinsatser. Vi ska genomföra terminsvisa kvalitetsdagar för samtliga 
skolors ledningsgrupper med fokus på fördjupad resultatanalys utifrån 
resultatsammanställningarna ovan.  
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- Stödja rektors och ledningsgruppens analysarbete på varje skola genom att bidra med 
lättöverskådliga resultatsammanställningar.  

- Struktur för att genomföra resultatdialoger med våra skolor där vi löpande under året 
följer olika typer av resultat och effekter av kvalitetsförbättrande insatser. Fokus kommer 
att läggas på högstadieskolorna.  

- Skapa förutsättningar för en vidareutveckling av det kollegiala lärandet genom Sigtuna 
boxen. 

- Framtagandet av anvisningar för bedömning av vilka elever ska läsa svenska som andra 
språk.  

- Med hjälp av den centrala elevhälsan stärka vår kompetens samt utveckla vårt 
arbetssätt med barn i behov av extraordinära insatser inom våra sex 
kompetensenheter. Vi bör generellt utveckla vårt arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

- Öka bedömningskompetensen för våra lärare genom strukturerade 
sambedömningsträffar som leds av våra förstelärare. Sambedömningstillfällen ska 
organiseras både centralt och lokalt under läsåret.  

- Under hösten ses alla processer och rutiner över som styr elevhälsans arbete och dessa 
beskrivs och dokumenteras centralt i en barn-och elevhälsoplan. 

 

Beskrivning av insatser gjorda under 2017/2018 

Huvudmannen har fokuserat på strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet och stora 
insatser har under läsåret gjorts för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det 
systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen har riktat resurser utifrån ”Statsbidrag för en 
likvärdig skola” till att bygga upp förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet 
inom förvaltningen. 

Under läsåret bildades en central kvalitetsgrupp under ledning av förvaltningschefen som 
tagit fram årshjulet och processbeskrivningen för det systematiska kvalitetsarbetet. Under 
året genomfördes två kvalitetsdagar gemensamt för alla skolenheters ledningsgrupper. 
Samtliga rektorer har med hjälp av sina ledningsgrupper analyserat resultat, huvudmannen 
har varit behjälplig med underlag och stöd för analysarbete. Huvudmannen har även haft 
resultatdialoger och verksamhetsbesök på varje skolenhet vid flera tillfällen.  

Utifrån analyser av resultatet i det systematiska kvalitetsarbetet har huvudmannen kunnat 
rikta resurser utifrån behov. Under föregående läsår har huvudmannen riktat statsbidrag 
framför allt till Valstaskolan med målet att öka kunskapsresultaten.  

Huvudmannen har förstärkt styrkedjan genom fortsatta veckovisa möten med rektorer. 
Fokus har varit på skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete genom kollegialt lärande. 
Rektorerna har även fått ta del av kompetenshöjande insatser i form av föreläsningar, 
workshops, litteratur och konferenser.  

Huvudmannen har fortsatt arbetet med kollegialt lärande i s.k. SUA-lyftet, språkutvecklande 
arbetssätt, där kompetensutveckling har getts regelbundet till samtalsledare på varje 
skolenhet. Arbetet med kollegialt lärande inom ramen av Sigtunaboxen är långsiktigt där 
rektorer beskriver ett behov av omtag gällande hur formativ bedömning och digitalisering 
samspelar med SUA i undervisningen. Under läsåret 2017/2018 har det tillkommit lärare och 
rektorer som inte haft tidigare kännedom om Sigtunaboxen. Samtidigt har det framkommit 
önskemål om fördjupning av arbetssätt inom alla tre områden i Sigtunaboxen. 

Mångkulturella enheten har tagit fram anvisningar för bedömning för vilka elever som ska 
läsa svenska som andraspråk. Anvisningarna behöver fortsatt implementeras på varje 
skolenhet.  
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Huvudmannen har konstaterat att arbetet med kompetensenheter kräver mer analys och ser 
ett fortsatt behov av säkerställa att elever i behov av extraordinära insatser får tillgång till rätt 
stöd. Barn- och elevhälsan har haft i uppdrag att kartlägga kompetensenheters elevunderlag 
och arbete. Beslutsgången gällande vilka elever som har tillgång till kompetensenheten har 
förtydligats. Besluten fattas numera av verksamhetschef för barn- och elevhälsan. 
Huvudmannen har även säkerställt att elever i behov av extraordinära insatser har möjlighet 
att fortsätta sin skolgång på den egna skolan genom riktade tilläggsbelopp. Beslut gällande 
tilläggsbelopp fattas av verksamhetschef för barn- och elevhälsan.  

Centrala sambedömningsträffar utifrån de nationella proven har genomförts under ledning 
av förstelärare. Syftet med träffarna är att säkerställa likvärdighet. Flera skolor har även 
genomfört gemensamma bedömningsträffar lokalt där stadiers samtliga lärare har bidragit för 
att säkerställa likvärdig bedömning. Det finns fortsatt ett utvecklingsbehov gällande 
bedömningskompetens framförallt i årskurs 4 - 6 där lärare inte har samma erfarenhet av 
betygssättning jämfört med lärare i högre årskurser.  

Under våren färdigställdes barn- och elevhälsan en kommungemensam barn- och 
elevhälsoplan samt ett “Grundpaket” för tillgängliga lärmiljöer. Arbetet med implementering 
fortsätter under kommande läsår. Planerna följer lagstiftning och ökar skolornas likvärdighet. 
Grundpaketet för tillgängliga lärmiljöer syftar till att öka alla lärares kompetens av ledarskap i 
klassrum för ökad studiero. Vidare syftar grundpaketet till att öka kompetensen av 
systematiskt arbete med extra anpassningar och åtgärdsprogram.  

Huvudmannen har stärkt arbetet med studiero med stöd av centralt anställda lärarcoacher, 
främst på skolor som haft brister utifrån Skolinspektionens tillsyn. Alla lärare på Eddaskolan 
och Norrbackaskolan har, genom gruppcoachning, tagit fram gemensamma nämnare för 
ledarskap i klassrum i syfte att öka studieron. Valstaskolan har också arbetat med studiero. 
Lärarcoacherna har samarbetat med förstelärare, främst riktat till lärare med behov av att 
utveckla sitt ledarskap i klassrum.  

Huvudmannen har även tagit fram en skolbiblioteksplan, ”Framtidens skolbibliotek”, som 
kommer att implementeras under kommande läsår.  
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4. Resultat och analys  

Resultat: Kunskapsuppdraget 

Årskurs 9: Andel elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen   

Tabell 1 

Årskurs 6: Andel elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen  

 

 

Tabell 2 
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Årskurs 9: Andel elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen över tid 

 

Tabell 3 
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Årskurs 9: Andel som når kunskapskraven/ ämne, betygspoäng/ ämne  

OBS! Alla huvudmän i Sigtuna kommun och på riksnivå 

 

 
Årskurs 9: Andel som når kunskapskraven/ ämne, betygspoäng/ ämne 

 
Ämne Sigtuna kommun – Andel A-E Betygspoäng 

 Sigtuna 
kommun 

Rikssnitt Sigtuna 
kommun 
jämfört med 
rikssnitt 

Sigtuna 
kommun 

Rikssnitt Sigtuna 
kommun 
jämfört 
med 
rikssnitt 

Bild 97,4 95,8 1,6 15,5 14,7 0,8 
Engelska 94,1 90,8 3,3 14,9 14,4 0,5 
Hem och 
konsumentkunskap 

95,7 94,6 1,1 14,7 14,6 0,1 

Idrott och hälsa 95,8 92,0 3,8 14,9 14,5 0,4 
Matematik 91,7 88,9 2,8 12,3 12,2 0,1 
Moderna språrskurs, 
språrskursval 

96,4 96,0 0,4 14,4 14,4 0 

Modersmål 98,9 94,8 4,1 17,0 16,4 0,6 
Musik 97,4 94,9 2,5 16,2 14,6 1,6 
       
Biologi 94,4 91,8 2,6 13,4 13,5 -0,1 
Fysik 93,8 91,8 2 13,1 13,2 -0,1 
Kemi 93,8 90,9 2,9 13,4 13,1 0,3 
       
Geografi 95,5 92,0 3,5 14,2 14,5 -0,3 
Historia 94,7 91,8 2,9 14,2 13,7 0,5 
Religionskunskap 94,5 92,8 1,7 14,1 13,8 0,3 
Samhällskunskap 94,1 92,1 2 13,6 13,6 0 
       
Slöjd 94,5 96,2 -1,7 14,8 14,7 0,1 
Svenska 98,5 96,0 2,5 14,9 14,3 0,6 
Svenska som andra 
språrskurs 

79,6 63,4 16,2 9,9 8,0 1,9 

Teknik 93,2 93,5 -0,3 13,5 13,8 -0,3 
 

Tabell 4 
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Årskurs 9: Andel elever som når kunskapskraven per ämne Ekillaskolan 

 

Tabell 5 

Årskurs 9: Andel elever som når kunskapskraven per ämne S:t Olof skola

 
Tabell 6 
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Årskurs 9: Andel elever som når kunskapskraven per ämne Valsta skolan 

 

Tabell 7 

 
 
Årskurs 9: Meritvärde årskurs 9 över tiden  
 

 
Tabell 8 

 
 
Beräkning av meritvärde för slutbetygen i årskurs 9 
Genomsnittligt meritvärde beräknas för de elever som har minst ett godkänt betyg. Betygsstegen 
omvandlas till poäng: A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10. Ej godkänt betyg, F=0 poäng. 
Meritvärdet för 17 ämnen är summan av elevens 17 ämnen. Max för meritvärdet är 340 poäng. 
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SALSA: Residualvärde genomsnittligt meritvärde över tid  
 
 
Skolenhet 2013 2014 2015 2016 2017 
Ekillaskolan -5 20 9 15 -15 
S:t Olof skolan -3 1 -12 -14 6 
Valstaskolan -8 9 1 1 5 
 

Tabell 9 

SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. Det betyder att skolornas 
resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal 
bakgrundsfaktorer.  

För att få en mer nyanserad bild av skolors betygsresultat, än enbart genom att publicera de faktiska 
betygsresultat som skolor uppnår, har Skolverket utvecklat SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för 
Lokala SambandsAnalyser). Analysverktyget SALSA presenterar skolors resultat av slutbetygen i 
årskurs 9 efter att viss hänsyn tagits till elevsammansättningen. 

 
 
 
Årskurs 9: Andel elever behöriga till gymnasieskolan (yrkesprogram)  
 

 
Tabell 10 
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Årskurs 9: Meritvärden och andel elever behöriga till gymnasieskolan 
(yrkesprogram) uppdelat per svensk och utländsk bakgrund 
 

 Svensk bakgrund  Utl. bakgrund, födda i 
Sverige 

 Utl. bakgrund,  
födda utomlands 

Organisation 
huvudman 

Andel 
(%) 
elever 

Andel (%) 
som 
uppnått 
kunskaps-
kraven i 
alla ämnen 

Andel 
(%) 
behörig 
yrkes-
prog. 

Genom- 
snittligt 
meritv. 

 Andel 
(%) 
elever 

Andel (%) 
som 
uppnått 
kunskaps-
kraven i 
alla ämnen 

Andel 
(%) 
behörig 
yrkes-
prog. 

Genom- 
snittligt 
meritv. 

 Andel 
(%) 
elever 

Andel (%) 
som 
uppnått 
kunskaps-
kraven i 
alla ämnen 

Andel 
(%) 
behörig 
yrkes-
prog. 

Genom- 
snittligt 
meritv. 

Riket, samtliga 
huvudmän 2018 

75 83,1 90,9 239,9  9,5 73,1 86,1 229,2  15,5 47,2 58,4 183,4 

Riket, 
kommunal 
huvudman 2018 

74,8 82,1 90,2 236,2  8,5 70,5 84,3 222,7  16,7 43,5 54,7 175,9 

               
Stockholms län, 
samtliga 
huvudmän 2018 

71 87,9 94,1 257,6  14,3 76,7 89,8 240  14,6 58,5 69,7 207,9 

Stockholms län, 
kommunal 
huvudman 2018 

70,7 87,7 93,9 253,7  13,3 74,3 88,3 232,4  16 54,2 65,5 198,1 

               
Sigtuna,   
samtliga 
huvudmän 2018 

62,7 87,8 93,9 246,4  15,2 90,9 93,5 248,3  22,1 62,9 69,1 202,3 

Sigtuna,  
kommunal 
huvudman 2018 

57,8 84,9 92 234,9  16,3 91,7 ~100 244,1  25,9 62,1 68,4 201,9 

Sigtuna,  
kommunal 
huvudman 2017 

53,0 88,0 91,8 233,8  13,9 75,0 87,5 216,3  33 55,3 64,0 184,9 

               
Ekillaskolan 
2018 

61 84 89,4 235,3  18,8 93,1 ~100 248,2  20,1 51,6 54,8 189,6 

Ekillaskolan 
2017 

55,4 80,6 87,5 226,6  11,5 80,0 ~100 208,2  33,1 46,5 60,5 174,2 

               
S:t Olofs skola 
2018 

78,8 88,5 ~100 237,5  .. .. .. ..  .. 76,2 ~100 202 

S:t Olofs skola 
2017 

69,7 96,0 ~100 243,6  9,9 85,7 100 224,8  20,4 82,8 82,8 213,2 

               
Valstaskolan 
2018 

17,3 .. ~100 210,6  29,6 91,7 ~100 242,3  53,1 62,8 72,1 211,1 

Valstaskolan 
2017 

16,4 .. .. 196,0  26 63,2 73,7 216,4  57,5 45,2 54,8 176,3 

 
Tabell 11 
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Resultat: Värdegrundsuppdraget 
 
 

 
 

Tabell 12 
 
 

 
 

Tabell 13 
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Tabell 14 
 
 
 

 
 

Tabell 15 
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Tabell 16 
 
 
 

 
 

Tabell 17 
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Resultat: Upplevd kvalitet 
 
 
Årskurs 3: Upplevd kvalitet - nöjd kundindex elever 
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Årskurs 5: Upplevd kvalitet - nöjd kundindex elever 
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Årskurs 8: Upplevd kvalitet - nöjd kundindex elever 
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Årskurs 3: Upplevd kvalitet - nöjd kundindex föräldrar 
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Årskurs 5: Upplevd kvalitet - nöjd kundindex föräldrar 
 

 
Tabell 25 

 

 
Årskurs 8: Upplevd kvalitet - nöjd kundindex föräldrar 
 

 
Tabell 26 

 

 
 
Kommunala över tid : Summan av elever årskurs 3, årskurs 5, årskurs 8  
(svarsfrekvens elever åk3 90,5%, åk5 89,6%, åk8 70,2%)  
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Nöjd-kund-index Sigtuna kommun per enhet över tid:  
Summan av elever årskurs 3, årskurs 5, årskurs 8  
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Kommunala över tid: Summan av föräldrar årskurs 3, årskurs 5, årskurs 8  
(svarsfrekvens föräldrar åk3 46,5%, åk5 39,7%, åk8 37,4%) 
 

 

 
Tabell 29 

 
 
Nöjd-kund-index Sigtuna kommun per enhet över tid:  
Summan av föräldrar årskurs 3, årskurs 5, årskurs 8  
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Analys: 
 
Kunskapsuppdraget 
  
Resultat Åk 9 1 
Studieresultaten i årkurs 9 pekar kraftigt uppåt, både vad det gäller andelen elever 
som når målen i alla ämnen (en ökning från 69 % till 78,8 %)  och meritvärdet (en 
ökning från 203,6 till 226,7). Skolor som förra året hade lägst resultat i Sigtuna 
kommun har nu gjort kraftiga förbättringar där andel elever som når kunskapskraven 
har ökat både på Ekillaskolan (från 64 % till 76 %) samt Valstaskolan (från 47 % 
2017 till 71 % 2018). Meritvärden på Ekillaskolan har stigit från 198,8 till 223,5 och 
på Valstaskolan från 175,5 till 220. S:t Olofskolan har gjort en ökning gällande andel 
elever som når kunskapskraven (från 85,1 % år 2017 till 86 % år 2018) där 
meritvärdet har ökat rejält från 223,1 till 231,3 år 2018. Behörigheten till 
gymnasieskolan i de kommunala skolorna har förbättrats från 75,3 % läsår 
2016/2017 till 85 % 2017/2018. Ekillaskolan har höjt andelen elever från 74,3 % till 
80 % och Valstaskolan från 54 % till 79 % och S:t Olofskolan från 87 % till 92 % år 
2017/2018.  
  
Samtliga högstadieskolor har utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet genom att 
förstärka uppföljning och analys av resultat. Rektorer har följt upp resultat tätare, 
både på grupp- och individnivå, samt aktivt fördelat resurser strategiskt utifrån 
elevers/klasser/arbetslags behov för att uppnå högre måluppfyllelse. Exempel är 
flexibla gruppindelningar där skolorna har organiserat för att stärka undervisningen i 
ämnen där det funnits signaler om låg måluppfyllelse.  
 
Svenska som andraspråk (SVA)har fått ökad andel elever som når godkända betyg 
från 59,4% till 79,6 % vilket är oerhört glädjande.  Valstaskolan har ökat 
måluppfyllelsen i SVA från 58,7% till 77 % , S:t Olofs skola från 61,1% till 100% och 
Ekillaskolan från 58,9 till 74%. Huvudmannen har under året tagit fram 
kommungemensamma strategier för svenska som andraspråk för att stödja skolorna. 
Höjningen är ett resultat av skolornas systematiska uppföljning av elevers resultat. 
Vidare börjar vi skönja frukterna av ett långsiktigt språkutvecklande arbete. För att 
höja resultaten i svenska som andraspråk ytterligare ser vi ett behov av fortsatt 
kompetensutveckling, dels gällande vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk 
och dels undervisningsstrategier i ämnet. Vi ser att andelen elever med godkända 
betyg har ökat i flera ämnen: matematik har ökat från 84,4% till 89,5 %, biologi från 
83,3 till 92,6 %, kemi från 82 % till 92,1 %, fysik från 82,4% till 92,3 %, geografi från 
83,8 till 94,1 %, historia från 82,7 till 93,3 %, religion från 84,3 till 93,0 %, 
samhällskunskap från 83 % till 92,5 %, svenska från 97,5% till 98,2 %.   
 
Betygsspridning i åk 9 ser ut på följande sätt: 17 % av satta betyg är betyg A, 17 % B, 
24 % C, D 18 %, E 19 % och 4 % F. Dessa resultat pekar på att vi har en god 
spridning av betyg som i sin tur betyder att undervisning i högre utsträckning riktas 
mot högre måluppfyllelse. En god betygsspridning är en viktig förutsättning för 
framgångsrik skolutveckling.  
 
Likvärdigheten för flickors och pojkars betyg är stor i Sigtuna kommun. Det 
innebär att lärarna utformar undervisningen på så sätt att den är riktad till både 
flickor och pojkar. I svenska som andraspråk har pojkar högre betyg än flickor 

                                                 
1 Jämförelse med nationell statisk gällande betyg, relationen mellan betyg och nationella prov, betygsskillnader 
mellan pojkar och flickor samt SALSA kommer att ske i november 2018 då statistik offentliggörs. 
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på Valstaskolan och Ekillaskolan, vilket är ovanligt i jämförelse med riket där 
det generellt råder omvända förhållanden.  
 
Under läsåret 2017/2018 står elever med utländsk bakgrund födda i Sverige för den största 
ökningen gällande måluppfyllelse i alla ämnen (från 75% 16/17  till 91,7% 17/18) 
och meritvärden (från 216,3  16/17 till 244,1 17/18. Vi ser samma fina utveckling för 
elever med utländskt bakgrund födda utomlands där måluppfyllelsen i alla ämnen har ökat 
från 55,3 % 16/17 till 62,1 % och meritvärdet från 184,9 till 201,9.  
När vi analyserar resultat med hänsyn taget till föräldrarnas utbildningsbakgrund kan 
vi konstatera att måluppfyllelsen för elever som har föräldrar med förgymnasial eller 
gymnasial utbildningsbakgrund har ökat från 77,1 % år 16/17 till 83,2 % år 17/18. Vi ser 
även en ökad måluppfyllelse hos elever vars föräldrar har eftergymnasial 
utbildningsbakgrund  från 84,6 % år 16/17 till 88,7 % år 17/18.  
 
Huvudmannen har haft ett tydligt fokus på kunskapsresultaten genom 
resultatdialoger som hjälpt rektorer att ha fokus på elevernas resultat utifrån 
prognostisering av andelen betyg med F. Vidare har rektorer tillsammans med 
huvudmannen arbetat med kommungemensamma strategier såsom anvisningar för 
svenska som andraspråk, Elevhälsoplanen, Grundpaketet och Plan mot kränkande 
behandling och diskriminering för att uppnå högre likvärdighet och kvalitet mellan 
skolorna i Sigtuna kommun. Huvudmannen har bland annat stöttat Valstaskolan med 
olika resurser, lärarcoacher och specialpedagogiskt stöd från Barn- och elevhälsan. 
 
Det huvudsakliga arbetet för huvudmannen är fortsatt utveckling inom de ovan 
nämnda områdena. Vidare behöver vi säkerställa att de förbättringar som skett på 
enhetsnivå får varaktighet och beständighet samt att skolornas kvalitetsarbete blir väl 
förankrade i analys och uppföljning av de egna resultaten, både i jämförelse över tid 
samt mellan klasser. Syftet är att åstadkomma likvärdighet mellan skolorna som en 
följd av jämn och hög kvalitet. En önskvärd konsekvens av detta skulle inbära att 
eleverna inte väljer specifika skolor utifrån skolornas geografiska placering.   
 
I sina kvalitetsredovisningar lyfter skolorna flera framgångsfaktorer som bidragit till 
de ökade resultaten. S:t Olofskolan har  haft kompetensutveckling i ledarskap i 
klassrummet. På Valstaskolan har man arbetat med extra anpassningar och särskilt 
stöd, där bland annat en förstelärare har handlett kollegor i uppföljningsarbetet och 
skapat förutsättningar för sambedömning. Ekillaskolan har arbetat intensivt med 
närvaro och uppföljning av frånvaro. Dessutom har Ekillaskolans elever haft 
möjlighet till  läxläsning varje eftermiddag. 
 
  
Resultat Åk 6 2 
Studieresultat i åk 6 har sammantaget förbättrats under läsår 2017/2018 från 80,2 till 
82 %. Siffrorna visar att det finns både förbättringar och försämringar där det 
sammantagna värdet blir en förbättring för kommunen i sin helhet. Glädjande 
exempel på kraftiga förbättringar i måluppfyllelse är Råbergskolan som har ökat från 
59, 2 % till 67 %, Tingvallaskolan från 75 % till 77 % och Skepptuna skola som 
behållit sin 100% måluppfyllelse. Sätunaskolan och S:t Pers skola har inga större 
avvikelser från föregående årsresultat. Vi kan också se att resultaten har försämrats på 
Galaxskolan från 87,2 % till 83 %, Norrbackaskolan från 83,7 % till 78 %, Odensala 

                                                 
2 Jämförelse med nationell statistik gällande betyg, relationen mellan betyg och nationella prov, betygsskillnader 
mellan pojkar och flickor samt SALSA kommer att ske i november 2018 då statistiken offentliggörs. 
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skola från 100 % till 88 %, St:a Gertrud från 100 % till 90 %, Steningehöjdens skola 
från 100 % till 79 % och Centralskolan från 82 % till 74%.    
 
Ämnen som har högre måluppfyllelse än föregående år är svenska som andraspråk 
(67 % år 2017 till 78 % år 2018) och NO-ämnen (93,5 % till 96 %). För att höja 
resultaten i svenska som andraspråk ytterligare ser vi ett fortsatt behov av 
kompetensutveckling dels gällande vilka elever som ska läsa Svenska som andraspråk 
samt undervisningsstrategier i ämnet. Det ökade resultatet i NO kan vara ett resultat 
av Naturskolans riktade arbete mot låg- och mellanstadiet. I övriga ämnen har det 
skett små förändringar i måluppfyllelse. Betygsspridning i åk 6 är att 10 % av satta 
betyg är A, B 16 %, C 25 %, D 21 %, E 23,6 % och F 4 %. I jämförelse med åk 9s 
spridning kan vi konstatera att åk 6 betyg har något lägre tyngdpunkt på de högsta 
betygen A och B. Huvudmannen behöver fortsätta arbetet med sambedömning 
mellan skolorna för att stärka bedömarkompetensen.  
 
 
Ur skolornas kvalitetsredovisningar framträder en bild av att stöd till elever med 
behov är en utmaning, dels att stöd inte alltid ger det resultat som önskas och dels att 
extra anpassningar i klassrum inte alltid är tillräckliga. Skolorna ger även uttryck för 
att kartläggning av elevers behov av stöd bör utvecklas vidare. Flera skolor har 
identifierat att deras uppföljning av stöd behöver förstärkas ytterligare.  
 
Råbergskolan har förstärkt det språkutvecklande arbetssättet där förberedelseklasser 
har integrerats på ett framgångsrikt sätt. På Tingvallaskolan har skolan utvecklat 
anpassningar i klassrum och utvecklat lärmiljöer för att bättre möta elevers behov. 
Ett annat område som förstärkts på Tingvallaskolan är ett nära samarbete med 
vårdnadshavare. Vidare ser vi på Tingvallaskolan en ökad likvärdighet mellan pojkar 
och flickor, där pojkars betyg har höjts i förhållande till flickors. Dessutom ser vi en 
större spridning i betygsskalan A-E.   
 
I samband med nedläggningen av Valstaskolan mellanstadium mottog 
Steningehöjdens skola och Norrbackaskolan en stor del av eleverna i april 2017. 
Dessa skolors arbete med att främja måluppfyllelse hade troligtvis för kort tid för att 
kunna påverka resultaten vid läsårslut juni 2018.  Många elever som kom sent till 
ovannämnda skolor har gjort utvecklingsresor och höjt sina resultat, dock från 
mycket låga ingångsvärden.  
 
Aktuell forskning3 påvisar att en av de framgångsfaktorer som har störst betydelse 
för elevers måluppfyllelse är formativ återkoppling: elevens nuläge i 
kunskapsutveckling och konkretisering av elevens nästa steg i utveckling. Resultaten i 
elevenkäten pekar på att återkoppling är ett utvecklingsområde i Sigtuna kommuns 
skolor. Andelen elever som ”Instämmer helt” i elev- och föräldraenkäten behöver 
öka. Arbetet med Sigtunaboxens tre områden: språkutvecklande arbetssätt, formativ 

                                                 

3 Hattie, J.(2013). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. Wiliam, D. (2013). Att följa lärande- 
formativ bedömning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. 
Stockholm: Norstedt. 
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bedömning och digitalisering behöver fortsatt förstärkas på skolenheterna för att 
utveckla elevers lärande samt elevens medvetande om sin egen kunskapsutveckling.   
 
  
Resultat Åk 3 4 
Elever i årskurs 3 får inte betyg utan måluppfyllelsen baseras på omdömen som 
registreras i vår digitala lärplattform IST lärande. Måluppfyllelsen i matematik för 
årskurs 3 var 89 % 2017 och 88,6 % för 2018. Det är viktigt att poängtera att det 
saknas 14 % av inrapporterade omdömen i ämnet matematik. För svenska och 
svenska som andraspråk var måluppfyllelsen 89% år 2017 och 80,2 % för 2018 varav 
det saknas 25 % av inrapporterade omdömen.  
 
Gällande den totala måluppfyllelsen har några skolor ökat såsom Galaxenskolan från 
87% år 2017 till 96,5% år 2018, Tingvallaskolan från 83% 2017 till 89,9% år 2018 
och Centralskolan från 91% ¨år 2017 till 96,9% år 2018. Skolor med försämrad 
måluppfyllelse som sjunkit med cirka 5%-enheter är Sagaskolan, Odensala skola, 
Skepptuna skola, Råbergskolan, och Norrbackaskolan. Steningehöjdens skola har 
100% måluppfyllelse.  
  
Huvudmannen kan konstatera att flera skolor har många färre omdömen än antalet 
faktiska elever i årskurs 3. Vi har under året implementerat en ny lärplattform, IST 
lärande och vi ser att vi har behov av att utveckla kompetensen i systemanvändandet 
på flera skolor där det råder osäkerhet i hur man rapporterar omdömen i systemet.  
Utöver det behöver huvudmannen försäkra sig att det finns strukturer och rutiner på 
alla skolor för rapportering av omdömen och att det så sker enligt vårt årshjul för 
systematiskt kvalitetsarbete och för att föräldrar och elever får information om 
elevens kunskapsutveckling. 
 
Värdegrundsuppdraget 

Vår utgångspunkt är att varje elev ska trivas på sin skola och känna sig trygg. Var och 
en ska också ha ett reellt inflytande över sin utbildning.  

Upplevelse av trygghet i årskurs 3, 5 och 8  
Upplevelsen av trygghet är oförändrad för elever i årskurs 3 men det finns fortsatt 
variationer mellan skolor. Tingvallaskolan har sänkt sina resultat från ett medelvärde 
på 2,7 år 2017 till 2,3 år 2018 och Odensala skola från 3,5 år 2017 till 2,8 år 2018. 
Skepptuna skola har däremot höjt sitt resultat rejält, från 2,7 år 2017 till 3,6 år 2018. 
Sätunaskolan har höjt från 3,2 år 2017 till 3,9 år 2018. Höjningarna är bland annat 
resultatet av ett intensifierat värdegrundsarbete, arbete med förbättrad 
rastverksamhet och förebyggande elevhälsoarbete.  

I årskurs 5 upplever eleverna en marginell försämring av trygghet från ett medelvärde 
på 3,3 år 2017 till 3,2 år 2018. Steningehöjdens skola står för den största avvikelsen 
3,3 år 2017 till 2,8 år 2018, eleverna på mellanstadiet uppger sig vara otryggare 
jämfört med tidigare år. I övrigt ser vi små förändringar både uppåt och nedåt. De 
skolor som hade lägst resultat föregående år har förbättrats. Tingvallaskolan har höjt 
sitt resultat från ett medelvärde på 2,8 år 2017 till 3,1 år 2018 och Sätunaskolan från 
3,0 år 2017 till 3,2 år 2018.  

                                                 
4 Jämförelse med nationell statistik gällande betyg, relationen mellan betyg och nationella prov, betygsskillnader 
mellan pojkar och flickor samt SALSA kommer att ske i november 2018 då statistiken offentliggörs. 
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Elever i åk 8 har en marginell högre upplevelse av trygghet, från medelvärde 3,1 år 
2017 till 3,2 år 2018. Valstaskolan och Ekillaskolan har gjort förbättringar,  
medelvärdet på Valstaskolan har ökat från 3,1 till 3,5 och på Ekillaskolan från 3,1 till 
3,3. De skolor som gjort stora förbättringar har arbetat med organisation och 
struktur för lärmiljöer, förbättrad utredning av kränkningsärenden, ökad 
vuxennärvaro och rastaktiviteter för att främja trygghet och trivsel. S:t Olofs skolas 
medelvärde har sjunkit något från 3,1 år 16/17 till  3,0 år 17/18. Under vårterminen  
har skolan arbetat strukturerat med rastaktiviteter. Detta arbete behöver intensifieras 
då vi ännu inte ser effekt av insatserna. 

Huvudmannen behöver fortsätta uppföljningen  av enheter som har låga resultat 
kopplat till värdegrund. De skolor som uppvisar låga medelvärden på 
enkäten kommer att få särskilt fokus vid huvudmannens verksamhetsbesök och 
i resultatdialoger för att lämpliga åtgärder ska  vidtas och följas upp. Utöver det 
behöver huvudmannen skapa förutsättningar för kollegialt lärande i rektorsgruppen 
där vi tar fasta på goda exempel som finns i våra verksamheter. 

Upplevelse av studiero 5 

I Trivsel- och trygghetsenkäten hösten 2017 svarar eleverna i samtliga årskurser att 
68 % upplever studiero på lektioner. Sagaskolan har högst värde, 90 % och lägst 
värde ser vi på S:t Olofskolan på 47 %. S:t Olofskolan behöver, i likhet med andra 
skolor, skapa samsyn i vilka undervisningsstrategier som bidrar till studiero. Alla 
lärare på Eddaskolan och Norrbackaskolan har, genom gruppcoachning, tagit fram 
gemensamma nämnare för ledarskap i klassrum i syfte att öka studieron. Även 
Valstaskolan har arbetat fokuserat med studiero. Lärarcoacherna har tillsammans 
med förstelärare och rektor på Valstaskolan tagit fram exempel på 
undervisningsstrategier som skapar studiero och verkat för att skapa samsyn i 
kollegiet.  

Huvudmannen ser en hög variation mellan skolornas resultat, vilket innebär  att vi 
behöver prioritera utvecklingsarbetet i detta område med fokus på skolor med låga 
resultat. 

Elevers upplevelse av att välja olika arbetssätt samt hänsyn till elevers åsikter 

Föräldra- och elevenkäten 2018 visar att elevers upplevelse av att kunna välja olika 
arbetssätt i årskurs 3 har samma resultat jämfört med föregående år 2017, medelvärde 
3,3. Årskurs 5 har ett marginellt försämrat värde, från 3,0 år 2017 till 2,9 år 2018. I 
årskurs 8 har resultaten försämrats marginellt från 2,7 år 2017 till 2,6 år 2018.  

Medelvärdet gällande att lärare tar hänsyn till elevers åsikter har sänkts marginellt, i åk 
3 från 3,6 år 2017 till 3,5 år 2018. Årskurs 5 har samma värde som föregående år, 3,0. 
Årskurs 8 visar att värdet har försämrats marginellt, från 2,7 år 2017 till 2,6 år 2018.  

   

                                                 
5 Trivsel och trygghetsenkäten genomförs i november månad varje år. Värde för 2018 kommer att analyseras i 
nästkommande kvalitetsredovisning 2019.  
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Upplevd kvalitet 
 
Föräldrarnas upplevelse och bedömning av kvaliteten i skolan i det som kallas nöjd kund 
index har sjunkit från 61 % till 59 %. Vi ser en splittrad bild, i de årskurser där elevernas 
nöjdhet går upp går föräldrarnas nöjdhet ner, med undantag för årskurs 3. NKI 
(Nöjdkundindex) sjunker för både elever och föräldrar med stigande ålder vilket är en trend 
som vi kunnat observera genom åren.  
 
Vi kan konstatera att svarsfrekvensen har sjunkit från 47 % till 39%. Vi behöver se över 
möjligheten att översätta våra enkäter till fler språk så att vi kan nå fler föräldrar. I åk 3 har 
föräldrarnas NKI sjunkit från 70 % till 65 %. I åk 5 har NKI  
gått upp från 60 % till 62 %. I åk 8 har NKI gått ner från 45 % till 41 %.  
 
Elev-och föräldraenkäten visar att huvudmannen, utifrån ett föräldraperspektiv, behöver 
prioritera följande områden: särskilt stöd, återkoppling om elevens kunskapsutveckling, 
kränkande behandling, information om verksamheten och föräldrars inflytande i 
verksamheten. Utifrån elevperspektiv är de prioriterade områden: bemötande elev-elev, 
kränkande behandling, variation och delaktighet i undervisningen.  
 
Den gemensamma nämnaren för elev och föräldrar är bemötande och kränkande 
behandling. Detta pekar på ett viktigt fortsatt utvecklingsområde på samtliga skolor i Sigtuna 
kommun.  
 
Utfallet av föräldrarnas svar under 17/18 visar kraftigt försämrade NKI resultat på följande 
skolor: Steningehöjdens skola, St:a Gertruds skola, S:t Olofs skola, Sätunaskolan. I skolornas 
kvalitetsredovisningar hittar vi flera förklaringar till de sjunkande resultaten. Skolorna 
nämner bland annat att de behöver förbättra sina kommunikationskanaler med 
vårdnadshavare samt dess innehåll, bemötande av vårdnadshavare och för dessa förtydliga 
verksamhetens mål och arbete.  Vi ser också stor variation i klassernas/årskursernas nöjdhet 
mellan skolor. Det bör undersökas vidare hur skolors kommunikation kan förbättras till 
föräldrar och elever och på vilket sätt huvudmannen kan stötta skolorna i detta arbete.  
 
I kontrast har vi flera skolor vars resultat har ökat markant: Centralskolan, Råbergskolan och 
Norrbackaskolan är några goda exempel. Bland framgångsfaktorerna lyfts tydlig 
kommunikation genom bland annat sociala medier, hemsidor eller informationsbrev, tydliga 
gemensamma rutiner och en ökad samverkan genom föräldrasamråd.  Stabilitet i 
organisation och ledning är också bidragande faktorer till ökade resultat.  
 
Elevernas NKI i åk 3 ligger stabilt på ett relativt högt värde, 77% . Hos elever i åk 5 ser vi en 
sänkning i nöjdhet från 55 % till 49 %. Hos elever i åk 8 ser vi en ökning av nöjdheten från 
35 % till 39 %, det är dock fortsatt mycket låga värden. Glädjande nog ser vi att flertalet 
skolor som föregående år hade låga resultat har höjt sig med undantag för S:t Olofs skola 
som ligger fortsatt mycket lågt. Hos elever i åk 8 ser vi en koppling mellan lågt NKI och låga 
värden gällande elevernas upplevelse av att skolarbete är lustfyllt och ger lust att lära sig mer.   
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5. Kvalitetsmål för grundskolan 2018/2019 
Alla barn och elever når högre resultat 
 

• Samtliga elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen 
• Samtliga skolor ska ha betygsresultat över riksgenomsnitten 
• Samtliga skolor ska ha positiva SALSA-värden 
• Samtliga elever ska ha behörighet till att gå vidare till gymnasieskolan 

 

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero 
 

• Samtliga elever ska i skolan uppleva trygghet 
• Samtliga elever ska uppleva möjlighet till studiero 
• Varje elev kan vara med att påverka undervisningen 
• Alla elever och föräldrar i grundskolan ska vara nöjda med sin skola/ sina barns 

skola 
 

Engagerade medarbetare med rätt kompetens 
 

• Frisknärvaron ska öka med 2 procentenheter 
• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker det är kul 

att gå till jobbet 
• Medarbetarna upplever ökat tydlighet kring mål, organisation, struktur och 

arbetsformer på förvaltningens alla nivåer 
• Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ska öka 

 
 

6. Sammanfattning av huvudmannens planerade 
insatser 2018/2019  

 
- Huvudmannen fortsätter det strategiska arbete som påbörjades föregående läsår med det 

systematiska kvalitetsarbetet utifrån en gemensam struktur och årshjul. Under året 
kommer huvudmannen att göra stora insatser för att öka förståelsen för och förmågan att 
arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen riktar resurser till att bygga 
upp förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen på 
huvudmannanivå, skolnivå och klassrumsnivå. 

- Huvudmannen genomför terminsvisa kvalitetsdagar för samtliga enheters 
ledningsgrupper med fokus på fördjupad resultatanalys utifrån 
resultatsammanställningar.   

- Huvudmannen stödjer chefer och ledningsgruppernas analysarbete på varje enhet 
genom att bidra med lättöverskådliga resultatsammanställningar samt konkreta metoder 
för nulägesanalys. Tyngdpunkten ligger på resultat, analys och utvecklingsåtgärder inom 
alla verksamheter. Huvudmannen driver och följer utvecklingen genom chefsmöten, 
resultatdialoger och verksamhetsbesök.  

- Utifrån analyser av kunskapsresultaten i det systematiska kvalitetsarbetet kommer 
huvudmannen rikta resurser till insatser på skolor i störst behov av att höja 
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kunskapsresultaten. Huvudmannen kommer också att erbjuda riktade stödinsatser till 
skolor och fritidshem med låga resultat gällande trygghet, trivsel och studiero inom ramen 
för ”Statsbidrag för en likvärdig skola” 

- Huvudmannen kommer i samarbete med barn- och elevhälsan förbättra 
rutiner gällande anmälningar om kränkande behandling och diskriminering och det 
fortsatta arbetet med att förebygga dessa.  

- Huvudmannen tar fram en digitaliseringsplan som ger riktning för utvecklingsarbetet. 
Med utgångspunkt i digitaliseringsplanen formulerar varje enhet en lokal 
digitaliseringsplan i syfte att konkretisera arbetet under läsåret. Huvudmannen ger stöd till 
rektorer och förskolechefer för att ”Leda för digitalisering” genom 
kompetensutvecklingsinsatser och nätverksträffar. Utvecklingsinsatser ska bidra till 
likvärdighet mellan skolorna.  

- Huvudmannen kommer att stödja enheternas arbete med kommunikation genom att ta 
fram en gemensam varumärkes- och kommunikationsstrategi med fokus på 
föräldrakommunikation.  

- Huvudmannen ger kompetensutveckling till pedagogisk personal i Sigtuna kommuns 
skolor och förskolor för implementeringen av Barn- och elevhälsoplanen. 

- Huvudmannen tar fram en kompetensförsörjningsplan för att säkerställa 
kompetensförsörjningen i våra verksamheter på kort och lång sikt. Andelen behöriga 
lärare/personal behöver öka inom alla våra verksamheter. Handlingsplaner med 
aktiviteter som syftar till att stärka attraktiviteten i såväl yrket som hos arbetsgivaren 
kommer att tas fram där också en inventering av möjlighet till utökning av redan 
pågående samverkansformer med lärosäten finns med. Huvudmannen kommer att rikta 
resurser i syfte till att stärka attraktiviteten i att arbeta i Sigtuna kommun.  

- Vi ser över möjligheten att införa ett digitalt närvarosystem för förskola och fritidshem. 

- Huvudmannen genomför systematiskt resultatdialoger med våra skolor där vi löpande 
under året följer upp olika typer av resultat och effekter av kvalitetsförbättrande insatser. 
Resultat som följs upp är bland annat omdöme/betyg, NKI, Trygghet/Trivsel/Studiero, 
Medarbetarnöjdhet, ekonomi, Elevhälsoplanen, Skolinspektionens enkät HT 2018. 

- Huvudmannen bidrar till skolutveckling genom att tillsätta utvecklingsgrupper där 
rektorer deltar med fokus på följandeområden ledarskap, elevhälsa, bedömning för 
lärande, digitalisering och språkutvecklande arbetssätt.  

- Antalet nyanlända till kommunens skolor ökar igen efter ett par år av minskat 
mottagande. Huvudmannen kommer att fortsätta fokusera på att samordna 
organisationen för mottagande av och utbildning av nyanlända och flerspråkiga 
elever inom ramen för Mångkulturella enheten.  

- Huvudmannen riktar via Mångkulturella enheten ökat stöd till skolenheter med behov av 
att utveckla undervisningen i svenska som andraspråk.  

- Huvudmannen säkerställer att skolorna följer förvaltningens årshjul gällande skriftliga 
omdömen, utvecklingssamtal och IUP för årskurs 1-5 samt att detta registreras i IST 
Lärande. Huvudmannen genomför informations- och utbildningsinsatser. 

- Huvudmannen kommer att göra en översyn av organisationen kring och arbete 
med elever i behov av extraordinära insatser.  

- Huvudmannen ger via centrala barn- och elevhälsan kompetensutveckling till pedagogisk 
personal i Sigtuna kommuns skolor för implementering av "Grundpaketet" gällande 
extra anpassningar och tillgängliga lärmiljöer. 
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1. Bakgrund 
 
Grundsärskolan 2017-2018 
 
Elevers 
födelseår 

Årskurs Antal elever 

2010 1 4 
2009 2 8 
2008 3 8 
2007 4 7 
2006 5 4 
2005 6 3 
2004 7 3 
2003 8 4 
2002 9 9 
   
  50 
Total   
 
Nio elever läser enligt grundsärskolans kursplan (ämnen) och resterande elever läser 
ämnesområden inom träningsskolan.  
 
Elevers 
födelseår 

Fritidsgrupp Antal elever 

2010 1 4 
2009 2 9 
2008 3 8 
2007 4 5 
2006 5 4 
2005 6 3 
   
   
Total  33 
 
 
Grundsärskolan är organiserad i fem team: Lågstadiet team C, mellanstadiet team D, låg- och 
mellanstadiet team A och högstadiet team E, samt team B för de elever som har fler 
funktionsnedsättningar. Grundsärskolans elever gick på tre olika fritidshemsavdelningar 
under hösten och på våren fanns det två fritidsavdelningar ”Krabban” och ”Krokodilen”. 
 
Grundsärskolan består av två arbetslag, ett för pedagoger och ett för 
assistenter/fritidspersonal. Teamen och arbetslagen bildar en helhet kring varje elev. De 
uppmärksammade varje individs intellektuella, sociala och emotionella utveckling mot målen 
under elevens skolår och pedagogerna höll en nära kontakt med föräldrarna.  
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Kvalitetsarbetet i grundsärskolan 
 
Vi utvärderar kvaliteten i grundsärskolan utifrån tre områden: kunskapsuppdraget, 
värdegrundsuppdraget och den upplevda kvaliteten. 
 
Kunskapsuppdraget  
 
På huvudmannanivå följer vi upp kunskapsresultaten två gånger under läsåret;  
höstterminens slut samt vid slutet av läsåret. Vid varje uppföljningstillfälle sammanställer vi 
resultat gällande måluppfyllelse utifrån kunskapskraven på huvudmannanivå, på enhetsnivå 
och på ämnesnivå för de elever som läser grundsärskolans kursplan. För de elever som läser 
ämnesområden sker uppföljningen på individnivå. Informationen analyseras och utifrån 
slutsatserna planerar vi för vidare insatser. Vid läsårets slut dokumenteras varje elevs 
kunskapsutveckling i samtliga ämnen och ämnesområden. Huvudmannen följer även 
behörighet till vidare studier. Sammanställningarna analyseras för vidare arbete med ständiga 
förbättringar och sedan dokumenteras i enhetens respektive huvudmannens 
kvalitetsredovisning. 
 
Värdegrundsuppdraget och upplevd kvalitet 
 
Varje år i november genomförs en enkätundersökning för skolan och en för fritidshemmet. 
Enkäterna vänder sig till elevernas föräldrar och vårdnadshavare. Enkätresultaten ger oss en 
indikation på hur elever och föräldrar upplever undervisningskvaliteten och kvaliteten i 
lärmiljön, till exempel möjligheten till studiero och trygghet. Om vi ser att det finns områden 
där elever och vårdnadshavare inte är nöjda, analyserar vi vad det kan bero på och beslutar 
om åtgärder som vi ska vidta. Vi granskar också hur vi lever upp till kvaliteten i lagstadgade 
dokument, till exempel skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vid 
verksamhetschefens  regelbundna uppföljningar med rektorerna intervjuas elever och lärare 
på skolan för att få en förståelse för till exempel kvaliteten på arbetet med elevernas 
inflytande och värdegrundsuppdraget i stort. Grundsärskolan omfattades för första gången 
av Sigtuna kommuns föräldrar- och elevenkät våren 2018.  
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2. Mål för grundsärskolan 2017/2018 
 

Alla barn och elever når högre resultat 
 

• Samtliga elever utmanas till högre måluppfyllelse 
• Samtliga elever läser enligt rätt kursplan utifrån individens förutsättningar 
• Grundsärskolan arbetar systematiskt med LGR11:s mål för övergång och samverkan 
• Lärmiljön anpassas för att tillgodose samtliga elevers behov 
• Digitalt lärande ska vara en del av grundsärskolans undervisning 
• All personal är tydlig i sitt ledarskap och utövar lågaffektivt bemötande 

 

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero 
 

• Samtliga elever ska i skolan uppleva trygghet 
• Samtliga ska bidra till allas trivsel, trygghet och studiero 
• Alla elever och föräldrar i grundskolan ska vara nöjda med sin skola/ sina barns 

skola 
 

Engagerade medarbetare med rätt kompetens 
 

• Frisknärvaron ska öka med 2 procentenheter 
• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker det är kul 

att gå till jobbet 
• Medarbetarna upplever ökat tydlighet kring mål, organisation, struktur och 

arbetsformer på förvaltningens alla nivåer 
• Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet ska öka  

 

3. Sammanfattning av huvudmannens insatser i 
grundsärskolan 2017/2018 

- Systematiskt kvalitetsarbete utifrån en gemensam framtagen struktur implementeras 
med resultat, analys och utvecklingsåtgärder inom alla verksamheter som var och en 
dokumenteras för sig i en årlig kvalitetsredovisning. Huvudmannen ska följa utvecklingen 
genom resultatdialoger och verksamhetsbesök och säkerställa att verksamheter med låga 
resultat får riktade stödinsatser. Vi ska genomföra terminsvisa kvalitetsdagar för 
grundsärskolans ledningsgrupp med fokus på fördjupad resultatanalys utifrån 
resultatsammanställningarna ovan.  

- Huvudmannen ska bidra till att det finns fungerande digitala verktyg som är anpassade 
till grundsärskolans verksamhet.  

- Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser med fokus på grundsärskolans behov, 
exempelvis ytterligare insatser i kommunikationsverktyg.  

- Vara ett stöd i att öka svarsfrekvensen i de enkäter som genomförs.  

- Grundsärskolan ska omfattas av elev- och föräldraenkätundersökningen som 
genomförs i maj 2018. 
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Beskrivning av insatser gjorda under 2017/2018 

Huvudmannen har fokuserat på strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. Under 
läsåret genomfördes två kvalitetsdagar gemensamt för alla skolenheter. Samtliga rektorer har 
med hjälp av sina ledningsgrupper analyserat resultat, huvudmannen har varit behjälplig med 
underlag och stöd för analysarbete. Huvudmannen har även haft resultatdialoger och 
verksamhetsbesök på varje skolenhet vid flera tillfällen.  

Huvudmannen har förstärkt styrkedjan genom fortsatta veckovisa möten med rektorer. 
Fokus har varit på skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete genom kollegialt lärande. 
Rektorerna har även fått ta del av kompetenshöjande insatser i form av föreläsningar, 
workshops, litteratur och konferenser. 

Huvudmannen har implementerat plattformen IST-Lärande. Verksamheten har inte kommit 
tillräckligt långt med att göra de anpassningar i systemet som krävs för grundsärskolan, detta 
kvarstår som ett utvecklingsområde.  

Huvudmannen har säkerställt att Grundsärskolan omfattades av elev- och 
föräldraenkätundersökningen som genomfördes i maj 2018. 
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4. Resultat och analys  

Resultat: Kunskapsuppdraget 

Resultat för elever i årskurs 9 
 
Läsår Antal 

elever  
åk 9 

Klarat kunskapskrav i alla 
ämnen/ämnesområden 

2017/18 9 7 
2016/17 5 4 
2015/16 3 3 
2014/15 5 5 
2013/14 3 3 
 

Tabell 1 

 

Våren 2018 

Fyra elever läste ämnen, varav två elever inte nådde kunskapskraven i idrott och hälsa. Trots 
extra stöd och individuella åtgärdsprogram så klarade eleverna inte simningskraven. Fem 
elever var godkända utifrån ämnesområdenas kunskapskrav.  

Våren 2017  

Fem elever, varav två elever har betyg. Fyra elever har klarat kunskapskraven i 
ämnesområdena (3 st) och ämnen (1 st). 

Våren 2016  

Alla tre har klarat kunskapskraven i ämnen (2 st) och i ämnesområden (1 st). Ingen elev 
begärde betyg. 

Våren 2015  

Av fem elever läste tre elever ämnen men ingen av dem begärde betyg och två elever klarade 
kunskapskraven i ämnesområden. 

Våren 2014  

Tre elever som klarat kunskapskraven i ämnesområdena. 
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Resultat: Värdegrundsuppdraget och upplevd kvalitet i grundsärskolan 
 
 
Föräldraenkät grundsärskolan nov 2014 – nov 2016 
 
 

 
Tabell 2 

 

 
Tabell 3 
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*positiva svar: Påståenden stämmer, stämmer bra och stämmer mycket bra.  
 
Svarsfrekvens:  2017 32 av 58 elevers föräldrar, 55 % 
 2016 27 av 51 elevers föräldrar, 53 % 
 2015 27 av 46 elevers föräldrar, 59 % 
 2014  23 av 40 elevers föräldrar, 57 % 
 

Tabell 4 
 
 
Kommunövergripande föräldraenkät: Nöjd-kund-index alla föräldrar 
grundsärskolan 
 

 
 

Tabell 5 
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Resultat: Värdegrundsuppdraget och upplevd kvalitet i fritidshemmet 
 
Föräldraenkäten särfritids nov 2014 – nov 2017 
 

 
Tabell 6 

 
 
 
*positiva svar: Påståenden stämmer, stämmer bra och stämmer mycket bra.  
 
Svarsfrekvens:  2017 27 av 39 elevers föräldrar, 69 % 
 2016 27 av 51 elevers föräldrar, 53 % 
 2015 27 av 46 elevers föräldrar, 59 % 
 2014  23 av 40 elevers föräldrar, 57 % 
 
 
Kommunövergripande föräldraenkät: Nöjd-kund-index alla föräldrar 
grundsärfritidshemmet 
 

 
 

Tabell 7 
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Analys: 
 
Kunskapsuppdraget  
 
Personalen har en tydlig struktur för hur de informerar och synliggör elevernas 
kunskapsnivå. Alla elever har sina mål väl synliga i loggbok eller på bänk/vägg och de är 
tydliggjorda både med bild och text.. Målen sätts utifrån den skrivna individuella 
utvecklingsplanen (IUP). De skriftliga omdömena läggs in i IST Lärande och eleverna har 
planering, mål och omdömen i alla fem ämnesområden. Enkätsvaren från föräldraenkäten 
bekräftar att skolans utarbetade struktur ger en tydlig bild av elevernas mål och 
kunskapsutveckling. 

Under läsåret läste nio elever  i åk 9 ämnen och ämnesområden. Två av fyra elever  klarade 
alla kunskapskraven i ämnen och alla elever klarade kunskapskraven i  ämnesområdena. I 
enkätundersökningen för skolan kan man se en progression i nöjdhet hos vårdnadshavarna i 
fråga om att skolan har tydliga mål om vad mitt barn ska kunna i de olika 
ämnena/ämnesområdena och i frågan om att man på utvecklingssamtalet samtalat om 
barnets utveckling och färdigheter. Enkätsvaren visar också på att kompetensutvecklingen i 
kommunikationsverktyg och samarbetet med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) 
fortsatt ger positiva resultat för elevernas lärande.  

Grundsärskolan har haft olika utmaningar i sitt arbete med digitala verktyg.  Verktygen för 
kommunikation i IST lärande behöver anpassas till grundsärskolan och uppkopplingen 
behöver förbättras i vissa delar av lokalerna. Även inom andra områden (tex digitala 
dagböcker, digitalt bildstöd ) behöver huvudmannen se över vilka digitala verktyg 
grundsärskolans pedagoger behöver och vilka eventuella anpassningar av dessa som behöver 
ske. 

 

Värdegrundsuppdraget och upplevd kvalitet 
Av grundsärskolans egen föräldraenkät framgår att de flesta elever upplever trygghet och att 
personalen aktivt motverkar kränkande behandling. Detta är ett resultat av personal-
förstärkning  och handledning av alla personal av specialpedagog. Insatserna har lett till att 
eleverna har ytterligare ett sätt att kommunicera och därigenom har affektutbrotten minskat 
Grundsärskolan har även satsat på kompetensutvecklingshöjande insatser inom lågaffektivt 
bemötande. Fler medarbetare har använt sig av metoden i allt högre utsträckning. Effekten 
har varit att trots fler elever och allt trängre utrymme kan pedagogerna läsa av eleverna bättre 
och kan därmed förutse elevernas beteende och reaktioner på ett säkrare sätt.. Vidare har 
eleverna fått en tryggare studiesituation och fler möjligheter till enskilda undervisnings-
situationer.  

En övervägande majoritet av föräldrarna är nöjda med den information som skolan ger. De 
är även nöjda med den kommunikation och det bemötande de får av skolans personal. Detta 
är ett resultat av att alla föräldrar har blivit informerade om elevernas utveckling, dels på 
utvecklingssamtal och dels i det dagliga mötet vid hämtning och lämning av eleverna. Skolan 
använder också kontaktbrev, kontaktböcker, loggböcker, LPP, hemsida samt daglig muntlig 
kontakt som information till vårdnadshavarna. Aktiviteter där föräldrarna bjuds in, 
exempelvis luciafirande och FN-dagen, är välbesökta och uppskattade. 

Resultatet på grundsärskolans egen enkät för fritidshemmet visar att fritidshemmet håller hög 
kvalité trots en stor ökning av elever. Majoriteten av vårdnadshavarna upplever att 
fritidspersonalen ser eleven och dess behov. Majoriteten av vårdnadshavare upplever även att 
fritidshemmet har en varierande verksamhet och alla vårdnadshavare upplever att 
aktiviteterna genomförs på ett bra sätt. Vår analys är att personalens insatser och arbete med 
fokus på lågaffektivt bemötande och att hitta elevernas kommunikationsvägar har varit en 
stor bidragande orsak till de goda resultaten. 
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Grundsärskolan omfattades för första gången av Sigtuna kommuns föräldrar- och elevenkät.   
Detta betyder att för första gången finns resultat på nöjd-kund-index, NKI för särskolan och 
fritidshemmet som tas fram på samma sätt som i skolan, fritidshemmen och förskolan. Man 
kan av årets resultat se att nöjdheten är hög med ett Nöjd Kund index på 76. Nästa år 
kommer vi kunna redovisa resultat som går att jämföra, analysera och dra ytterligare 
slutsatser ifrån. Svarsfrekvensen var inte så högt som vi hade önskat. Vi ser ett behov av att 
översätta enkäten till flera språk för att nå ut till fler föräldrar.  

 

5. Kvalitetsmål för grundsärskolan 2018/2019 
Alla barn och elever når högre resultat 
 

• Samtliga elever utmanas till högre måluppfyllelse 
• Lärmiljön anpassas för att tillgodose samtliga elevers behov 
• Digitalt lärande ska vara en del av grundsärskolans undervisning 
• All personal är tydlig i sitt ledarskap och utövar lågaffektivt bemötande 

 

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero 
 

• Samtliga elever ska i skolan uppleva trygghet 
• Samtliga ska bidra till allas trivsel, trygghet och studiero 
• Alla elever och föräldrar i grundskolan ska vara nöjda med sin skola/ sina barns 

skola 
 

Engagerade medarbetare med rätt kompetens 
 

• Frisknärvaron ska öka med 2 procentenheter 
• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker det är kul 

att gå till jobbet 
• Medarbetarna upplever ökat tydlighet kring mål, organisation, struktur och 

arbetsformer på förvaltningens alla nivåer 
• Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet ska öka  

 
 

6. Sammanfattning av huvudmannens planerade 
insatser 2018/2019 

- Huvudmannen fortsätter det systematiska kvalitetsarbetet utifrån en 
gemensam struktur och årshjul. Fokus ligger på resultat, analys och 
utvecklingsåtgärder inom alla verksamheter. Huvudmannen driver och följer 
utvecklingen genom chefsmöten, resultatdialoger och verksamhetsbesök. 
Huvudmannen genomför terminsvisa kvalitetsdagar för samtliga enheters 
ledningsgrupper med fokus på fördjupad resultatanalys utifrån 
resultatsammanställningar.   

- Huvudmannen stödjer chefer och ledningsgruppernas analysarbete på varje 
enhet genom att bidra med lättöverskådliga resultatsammanställningar samt 
konkreta metoder för nulägesanalys.    
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- Huvudmannen kommer i samarbete med barn- och elevhälsan förbättra 
rutiner gällande anmälningar om kränkande behandling och 
diskriminering och det fortsatta arbetet med att förebygga dessa.  

- Huvudmannen tar fram en digitaliseringsplan som ger riktning för 
utvecklingsarbetet. Med utgångspunkt i digitaliseringsplanen formulerar varje 
enhet en lokal digitaliseringsplan i syfte att konkretisera arbetet under läsåret. 
Huvudmannen ger stöd till rektorer och förskolechefer för arbetet med att ”Leda 
för digitalisering” genom kompetensutvecklingsinsatser och nätverksträffar.  

- Huvudmannen kommer att stödja enheternas arbete med kommunikation genom 
att ta fram en gemensam varumärkes- och kommunikationsstrategi med fokus 
på föräldrakommunikation. 

- Huvudmannen ger kompetensutveckling till pedagogisk personal i Sigtuna 
kommuns skolor och förskolor för implementeringen av Barn- och 
elevhälsoplanen. 

- Huvudmannen tar fram en kompetensförsörjningsplan för att säkerställa 
kompetensförsörjningen i våra verksamheter på kort och lång sikt. Andelen 
behöriga lärare/personal behöver öka inom alla våra verksamheter. 
Handlingsplaner med aktiviteter som syftar till att stärka attraktiviteten i såväl 
yrket som hos arbetsgivaren kommer att tas fram där också en inventering av 
möjlighet till utökning av redan pågående samverkansformer med lärosäten finns 
med. 

- Huvudmannen ser över möjligheten att införa ett digitalt närvarosystem för 
förskola och fritidshem. 

- Huvudmannen genomför resultatdialoger med grundsärskolan där vi löpande 
under året följer olika typer av resultat(omdöme/betyg, NKI, 
Trygghet/Trivsel/Studiero, Medarbetarnöjdhet, ekonomi, Elevhälsoplanen, 
Skolinspektionens enkät HT 2018) och effekter av kvalitetsförbättrande 
insatser.  

- Huvudmannen säkerställer att grundsärskolan följer förvaltningens årshjul 
gällande pedagogisk dokumentation samt att detta registreras i IST Lärande. 
Huvudmannen genomför informations- och utbildningsinsatser i IST plattformen. 
Digitaliseringsgruppen i samarbete med grundsärskolan säkerställer att IST-
plattformen är anpassad till grundsärskolans behov gällande pedagogisk 
dokumentation. 

- Huvudmannen erbjuder kompetensutvecklingsinsatser med fokus på 
grundsärskolans behov, exempelvis ytterligare insatser i grundsärskolans 
fritidsverksamhet.   



FRITIDSHEMMET
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1. Bakgrund 
 
Fritidshemmen 2017-2018 
 
Skolan Antal barn Åk F-3 Åk 4-6 
Odensala skola fritidshem  77 70 7 
Råbergsskolan fritidshem  100 84 16 
Skepptuna skola fritidshem  57 51 6 
Centralskolan fritidshem  108 93 15 
Norrbackaskolan fritidshem  143 127 16 
Sigtuna kommuns grundsärskola  37   
Sätunaskolan fritidshem  138 118 20 
Tingvallaskolan fritidshem  98 86 13 
St. Pers skola fritidshem  181 173 8 
Sta Gertruds skola fritidshem  161 147 14 
Eddaskolan fritidshem  118 112 6 
Galaxskolans fritidshem   152 140 12 
Sagaskolan fritidshem   111 109 2 
Steningehöjdens skola fritidshem  75 72 3 
Total  1557 1382 138 
 
Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och 
grundsärskolan. Verksamheten i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 
lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.   
 
Fritidshemmet är en integrerad verksamhetsdel på samtliga F-6 skolor. Det innebär till 
exempel att skola och fritidshem har gemensamma lokaler och gemensam personal. Den 
praktiska organisationen kring både lokaler och personal har däremot en variation mellan 
olika enheter.  
 
Kvalitetsarbete i fritidshem  
 
Vi utvärderar kvaliteten i fritidshem utifrån läroplanens tudelade uppdrag, 
kunskapsuppdraget samt värdegrundsuppdraget, dessutom utvärderar vi den upplevda 
kvaliteten. 
 
Kunskapsuppdraget  
 
Uppföljningen av kvaliteten i fritidshemmet utifrån läroplanens mål har fram till nu byggt på 
elev- och föräldrar enkäter, verksamhetsbesök och intervjuer. Kunskapsresultaten i stort 
följer vi på huvudmannanivå upp två gånger under läsåret; höstterminens slut samt vid slutet 
av läsåret. Vid varje uppföljningstillfälle sammanställer vi resultat gällande måluppfyllelse 
utifrån kunskapskraven på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten analyseras och 
utifrån slutsatserna planerar vi för vidare insatser. Efter läsårets slut gör varje skola och 
huvudmannen en större sammanställning av enhetens resultat. Sammanställningarna 
analyseras för att sedan dokumenteras i enhetens respektive huvudmannens 
kvalitetsredovisning.  
 
 
Värdegrundsuppdraget 
 
De kvalitetsundersökningar vi gör två gånger per år ger oss en indikation på hur elever och 
föräldrar upplever kvaliteten i verksamheten och kvaliteten i lärmiljön, till exempel 
möjligheten till inflytande och trygghet. Vi granskar också hur vi lever upp till kvaliteten i 
lagstadgade dokument, till exempel skolans plan mot diskriminering och kränkande 
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behandling. Vid verksamhetschefens regelbundna uppföljningar med rektorerna intervjuas 
elever och medarbetare i fritidshemmet för att få en förståelse för till exempel kvaliteten på 
arbetet med elevernas inflytande och värdegrundsuppdraget i stort. 
 
Upplevd kvalitet 
 
Upplevd kvalitet handlar om i vilken grad elever och föräldrar är nöjda med fritidshemmet. 
 
Varje år genomfördes en enkätundersökning i april/maj. Denna utvärdering är flyttad till 
mars månad från och med 2019. Utvärderingen gällande fritidshemmet riktar sig främst till 
elever i åk 3 och deras vårdnadshavare. Kvalitetsundersökningarna syftar till att ge oss en bild 
av hur elever och föräldrar upplever verksamheten. Om vi ser att det finns områden där 
elever och föräldrar inte är nöjda analyserar vi vad det kan bero på och beslutar om åtgärder 
som vi ska vidta.  

2. Mål för grundskolan/ fritidshemmen 2017/2018 
Alla barn och elever når högre resultat 
 

• Samtliga fritidshem ska arbeta med det centrala innehållet i läroplanen varje termin 
och resultaten följs upp halvårsvis 

• Fritidshemmet utvecklar barnens kunskaper 

 

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero 
 

• Samtliga elever ska i fritidshemmet uppleva trygghet  
• Eleverna upplever att de kan påverka verksamheten i fritidshemmet 

 

Engagerade medarbetare med rätt kompetens 
 

• Frisknärvaron ska öka med 2 procentenheter 

• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker det är kul 
att gå till jobbet 

• Medarbetarna upplever ökat tydlighet kring mål, organisation, struktur och 
arbetsformer på förvaltningens alla nivåer 

• Andel årsarbetare fritidshem med pedagogisk högskoleexamen ska öka 
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3. Sammanfattning av huvudmannens insatser i 
fritidshemmen 2017/2018  

− Systematiskt kvalitetsarbete utifrån en gemensam framtagen struktur implementeras 
med resultat, analys och utvecklingsåtgärder inom alla verksamheter som var och en 
dokumenteras för sig i en årlig kvalitetsredovisning. Huvudmannen ska följa utvecklingen 
genom resultatdialoger och verksamhetsbesök och säkerställa att verksamheter med låga 
resultat får riktade stödinsatser.  

− Initiera och driva ett utvecklingsarbete i rektorsgruppen med fokus på organisation av 
fritidsverksamheten samt lärmiljöer som stödjer elevernas måluppfyllelse och bidrar till 
likvärdighet i utbildningen. I detta ingår att en kartläggning och analys av gruppernas 
sammansättning och storlek genomförs på respektive fritidshem.  

− Resursfördelningsmodellen för fritidspengen görs om inför budgetåret 2018 med 
hänsyn tagen elevernas socioekonomiska bakgrund, enligt SALSA. Den nya 
resursfördelningsmodellen är ämnad att säkerställa en likvärdig utbildning och kommer 
ha elevernas olika förutsättningar och behov som utgångspunkt.  

− En central tjänst som utvecklingsledare för fritidshemmet inrättas. 

− Huvudmannen ser över möjligheten att tillsätta fler kvalificerade lärare för fritidshem 
samt inrätta en förstelärartjänst för fritidshemmet.  

− Ett självskattningsverktyg med kvalitetsindikatorer för vårt arbete med det centrala 
innehållet i LGR 11/kapitel 4 tas fram och implementeras. 

− Vidareutveckla nätverket för fritidsansvariga för att skapa gemensamma strukturer och 
samsyn kring uppdraget på fritidshemmet.  

− Gemensam kompetensutveckling planeras och genomförs för alla medarbetare på 
fritidshemmet med fokus på förankring av den nya reviderade läroplanen, ledarskap och 
lågaffektivt bemötande. Det är tydligt att det gemensamma arbetet med utvecklingen av 
det systematiska kvalitetsarbetet, både på huvudmannanivå och på enheter, har skapat 
bättre förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete som bär mot högre resultat även i 
fritidshemmen. Genom att fritidshemmen har ingått i resultatdialoger, verksamhetsbesök 
och kvalitetsdagar har utvecklingsarbetet intensifierats. Fritidshemmen ingår numera 
tydligt i de mål för verksamheterna som planeras, genomförs och följs upp i ordinarie 
systematiskt kvalitetsarbete (Stratsys). Utöver detta har huvudmannen kartlagt gruppers 
sammansättningar och storlek i syfte att driva utvecklingsarbetet vidare i rektorsgruppen.  

 

Beskrivning av insatser gjorda under 2017/2018 

Resursfördelningsmodellen för fritidspengen gjordes om och fördelades under budgetåret 
2018 med hänsyn tagen till elevernas socioekonomiska bakgrund, enligt SALSA. 
Resursfördelningsmodellen är ämnad att säkerställa en likvärdig utbildning och har elevernas 
olika förutsättningar och behov som utgångspunkt.  

Vid årsskiftet 17/18 påbörjades tjänsten utvecklingsledare för fritidshemmet. Syftet är att 
förstärka de utvecklingsåtgärder som huvudmannen identifierat i syfte att stärka 
fritidshemmens lärandeuppdrag enligt läroplan. 

Huvudmannen har identifierat behov av att etablera fler samarbeten med lärosäten i 
närområdet i syfte av att få tillgång till studenter som läser lärare i fritidshem. Arbetet pågår 
fortsatt med att inrätta en förstelärartjänst för fritidshemmet och beräknas vara klart vid 
årsskifte 18/19.  
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Under läsåret 2017/2018 arbetade fritidshemmens nätverk med att analysera 
kvalitetsindikatorer och hur eventuellt Skolverkets BRUK-självskattningsverktyg för 
fritidshem kan bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Implementering 
av detta arbete kommer att fortsätta under läsår 2018/2019. Vid tidigare analys på 
huvudmannanivå har det framkommit att det finns delar av läroplanen Lgr 11, kapitel 4, som 
behöver förstärkas på enhetsnivå. Fritidshemmens nätverk har även utarbetat en gemensam 
mall för pedagogisk planering och identifierat prioriterade utvecklingsområde utifrån 
intervjuer och verksamhetsbesök, riktade enbart mot fritidshem. Gemensam 
kompetensutveckling för alla fritidshem har genomförts med bland annat föreläsningar av 
Line Isaksson, som gav inspiration och arbetssätt för lärare i fritidshem enligt det nya kapitel 
4 i läroplanen.   
 
Kompetensutveckling riktat mot fritidshem genomförs nu i mycket högre utsträckning 
utifrån en kompetensutvecklingsplan. Denna kompetensutveckling utgår ifrån de 
utvecklingsåtgärder som identifierats.  
 
I april arrangerades en föreläsning av Gustav Sund, årets lärare i fritidshem 2017, för alla 
fritidshem. Föreläsningen handlade om skolgårdsaktiviteter och styrda rastaktiviteter för att 
bland annat stärka trygghetsarbete och öka fysisk aktivitet bland elever. Många fritidshem har 
beskrivit utveckling av detta arbete i sina kvalitetsredovisningar. 
 
Vid skolstart 2017 startade ett samarbete mellan Naturskolan, ”Naturfritids”, med 
grundskolorna som en del av fritidsaktiviteter på alla fritidshem. Syftet är att förstärka 
elevernas kunskaper om natur och samhälle utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 kapitel 4.  
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4. Resultat och analys  

Resultat: Kunskapsuppdraget 

 
Årskurs 3: Elever Sigtuna kommun (svarsfrekvens 90,5%) 
 

  

 

 
 

Tabell 1 
 
 
Årskurs 3: Föräldrar Sigtuna kommun (svarsfrekvens 46,5%) 

 

 

 

 
Tabell 2 

 
 

Årskurs 3: Elever  
 

 
 

Tabell 3 
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Årskurs 3: Föräldrar  
 

 
 

Tabell 4 
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Resultat: Värdegrundsuppdraget 
 
Årskurs 3: Elever  
 

 

 
 

Tabell 5 
 
 
 

Årskurs 3: Föräldrar  
 

 

 

 
 

Tabell 6 
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Årskurs 3: Elever  

 
 

 
 

Tabell 7 
 
 
Årskurs 3: Föräldrar  
 

 
 

Tabell 8 
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Årskurs 3: Elever  

 

 
 

Tabell 9 
 
 

Årskurs 3: Föräldrar  
 

 
 

Tabell 10 
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Årskurs 3: Elever – nöjd kund index  
 

 
 

 
 

Tabell 11 
 
 
Årskurs 3: Föräldrar – nöjd kund index  
 

 
 

 
 

Tabell 12 
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Analys: 
 
Kunskapsuppdraget 
 
Resultatet på enkätfrågan ”Jag lär mig olika saker på fritidshemmet” visar på en marginell 
förbättring jämfört med föregående år (från ett medelvärde på 3,1 år 2017 till 3,2 år 2018). Vi 
ser dock fortsatt stora skillnader mellan våra fritidshem både i hur elever och föräldrar 
uppfattar att man lär sig (högst värde 3,8 jämfört med lägst 2,3). Det finns en ökning av 
värdet gällande hur föräldrar upplever att fritidshemmet bidrar till att utveckla barnens 
kunskaper (3,0 år 2017 jämfört med 3,3 år 2018). Sätunaskolan har höjt sina resultat gällande 
fritidshemmens kunskapsuppdrag (från 2,6 år 2016/2017 till 3,3 år 2017/2018), Odensala 
skola från 2,7 år 2016/2017 till 3,6 år 2016/2017 och Galaxskolan från 3,2 år 2016/2017 till 
3,5 år 2017/2018. Fritidshem som sänkt sitt resultat avsevärt är Sagaskolan (från 3,9 år 
2016/2017 till 3,1 år 2017/2018) och S:t Per som sjunkit från 3,1 år 2016/2017 till 2,5 år 
2017/2018. De övriga fritidshemmen har i princip oförändrade resultat.   
 
Fritidshemmen har således blivit bättre på att kommunicera sitt lärandeuppdrag och 
synliggöra kopplingar mellan läroplan och aktiviteter till både elever i fritidshemmen samt 
föräldrar till dessa. Samtidigt finns dock behovet av att utveckla arbetet med att ta in varje 
elevs behov av utmaningar i detta arbete. Arbetet med att få en helhetsbild kring barnets 
lärande under hela skoldagen behöver fortgå. Detta är särskilt viktigt då fritidshemmet spelar 
en viktig roll för skolans ökade måluppfyllelse samt trygghet, trivsel och studiero. De 
fritidshem som fortsatt har en låg nivå kommer att få särskilt fokus vid huvudmannens 
verksamhetsbesök och i strukturerade resultatdialoger då lämpliga åtgärder vidtas och följs 
upp.  
 
Vi ser att det målstyrda uppdraget för fritidshem visserligen har förstärkt fritidshemmens roll 
men att förståelse för att genomföra detta behöver utvecklas, intensifieras och 
implementeras. Skolorna har identifierat förbättringsområdet som visar på låga resultat av 
elevernas delaktighet och inflytande på fritidshemmen. Ett arbete inom detta område 
behöver stärkas. I implementeringsarbetet av de nya styrdokumenten för fritidshemmet krävs 
ett tydligt ledarskap från rektor och tydliga mål. Huvudmannen behöver därför fortsatt lyfta 
fram och prioritera dessa frågor i samband med rektorsmöten, kompetensutveckling och 
riktade insatser till skolor med behov av stöd.   
 
Värdegrundsuppdraget 
 
I elevernas enkätsvar om upplevd trygghet ser vi en marginell minskning (från 3,5 år 2017 till 
3,4 år 2018) jämfört med tidigare år. Föräldrarnas svar inom detta område visar även där på 
en försämring (från värdet 3,5 år 2017 till 3,3 år 2018). Det finns skolor där elever och 
vårdnadshavare upplever hög trygghet och skolor där den upplevda tryggheten är lägre.  
En spridning av goda strategier och metoder till skolor som har låga resultat samt 
uppföljning av planerade förbättringsinsatser behöver ske. De fritidshem som fortsatt har en 
låg nivå kommer att få särskilt fokus vid huvudmannens verksamhetsbesök och i 
strukturerade resultatdialoger och att lämpliga åtgärder vidtas och följs upp. 
 
   



Fritidshemmet 

83 
 

Sigtuna kommuns elevers upplevelse av att kunna vara med att påverka fritidshemmens 
aktiviteter har marginellt stigit (från 3,0 år 2017 till 3,1 år 2018). Elevernas upplevelse har en 
mycket stor spridning bland kommuners fritidshem (från högsta värde 4,0 till lägsta värde 
2,3). Detta tyder på stor problematik gällande likvärdighet i elevernas delaktighet och 
inflytande mellan de olika fritidshemmen.  

Föräldrarna uppfattar i någon lägre grad än eleverna att fritidshemmet bereder barnen 
möjlighet till inflytande genom olika forum som till exempel fritidsråd eller dylikt och att vi 
tar tillvara på barnens intressen och erfarenheter (från 3,0 år 2017 till 2,9 år 2018). Även här 
ser vi en stor spridning utifrån likvärdighetsperspektiv (från lägst 2,0 till högst 3,3). 
 
Det är tydligt att arbete med att stärka kvaliteten på fritidshem med låga resultat behöver 
förstärkas med stöd av riktade insatser. De fritidshem som fortsatt ligger på en låg nivå 
kommer att få särskilt fokus vid huvudmannens verksamhetsbesök och i strukturerade 
resultatdialoger och att lämpliga åtgärder vidtas och följs upp. 
 
Vidare behöver fritidshemmen systematiskt följa upp tryggheten och trivseln för att öka 
resultaten. Detta görs bäst inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet för 
fritidshemmet.  
 
Upplevd kvalitet 
 
Elevernas nöjd-kund-index har minskat med tidigare års resultat, index på 77 år 2017 jämfört 
med 72 år 2018. Föräldrarnas nöjd-kund-index har minskat jämfört med tidigare år, index på 
70 år 2017 jämfört med 65 år 2018.  
 
Detta beror på att vi är otydliga i vår kommunikation med elever och föräldrar.  
Vi har inte lyckats med att synliggöra våra pedagogiska planeringar, dokumentation och 
utvärderingar av verksamheten. Ytterligare en bidragande orsak till försämrade nöjd-kund-
index är den låga andelen av behöriga medarbetare på fritidshemmen. Dessutom försvårar 
personalomsättningar arbetet med att förstärka struktur och rutiner för det dagliga arbetet 
med läroplansuppdraget.   
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5. Kvalitetsmål för fritidshemmen 2017/2018 
 

Alla barn och elever når högre resultat 
 

• Samtliga fritidshem ska arbeta med det centrala innehållet i läroplanen varje termin 
och resultaten följs upp halvårsvis 

• Fritidshemmet utvecklar barnens kunskaper 

 

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero 
 

• Samtliga elever ska i fritidshemmet uppleva trygghet  
• Eleverna upplever att de kan påverka verksamheten i fritidshemmet 

 

Engagerade medarbetare med rätt kompetens 
 

• Frisknärvaron ska öka med 2 procentenheter 

• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker det är kul 
att gå till jobbet 

• Medarbetarna upplever ökat tydlighet kring mål, organisation, struktur och 
arbetsformer på förvaltningens alla nivåer 

• Andel årsarbetare fritidshem med pedagogisk högskoleexamen ska öka 

 
 

6. Sammanfattning av huvudmannens planerade 
insatser 2018/2019  

- Huvudmannen fortsätter det systematiska kvalitetsarbetet utifrån en gemensam 
struktur och årshjul. Fokus ligger på resultat, analys och utvecklingsåtgärder inom alla 
verksamheter. Huvudmannen driver och följer utvecklingen genom chefsmöten, 
resultatdialoger och verksamhetsbesök. Huvudmannen genomför terminsvisa 
kvalitetsdagar för samtliga enheters ledningsgrupper med fokus på 
fördjupad resultatanalys utifrån resultatsammanställningar.   

- Huvudmannen stödjer chefer och ledningsgruppernas analysarbete på varje enhet 
genom att bidra med lättöverskådliga resultatsammanställningar samt konkreta metoder 
för nulägesanalys.  

- Huvudmannen kommer i samarbete med barn- och elevhälsan förbättra 
rutiner gällande anmälningar om kränkande behandling och diskriminering och det 
fortsatta arbetet med att förebygga dessa.  

- Huvudmannen tar fram en digitaliseringsplan som ger riktning för utvecklingsarbetet. 
Med utgångspunkt i digitaliseringsplanen formulerar varje enhet en lokal 
digitaliseringsplaner i syfte att konkretisera arbetet under läsåret. Huvudmannen ger stöd 
till rektorer och förskolechefer för att leda för digitalisering genom 
kompetensutvecklingsinsatser och nätverksträffar.  
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- Huvudmannen kommer att stödja enheternas arbete med kommunikation genom att ta 
fram en gemensam varumärkes- och kommunikationsstrategi med fokus på 
föräldrakommunikation. 

- Huvudmannen ger kompetensutveckling till pedagogisk personal i Sigtuna kommuns 
skolor och förskolor för implementeringen av Barn- och elevhälsoplanen.  

- Huvudmannen tar fram en kompetensförsörjningsplan för att säkerställa 
kompetensförsörjningen i våra verksamheter på kort och lång sikt. Andelen behöriga 
lärare/personal behöver öka inom alla våra verksamheter. Handlingsplaner med 
aktiviteter som syftar till att stärka attraktiviteten i såväl yrket som hos arbetsgivaren 
kommer att tas fram där också en inventering av möjlighet till utökning av redan 
pågående samverkansformer med lärosäten finns med. 

- Vi ser över att införa ett digitalt närvarosystem för förskola och fritidshem. 

- Huvudmannen kommer att ta fram och implementera kvalitetsindikatorer för att ge 
underlag för jämförbara resultat mellan de kommunala fritidshemmen. 

- Huvudmannen säkerställer att kompetensutveckling kommer att fortsätta till samtlig 
personal på fritidshemmen för att ge ökat stöd i hur läroplanens mål präglar 
fritidshemmens verksamheter och rektorers ledarskap. Under nästkommande år är det 
planerat föreläsning av Ann S Pihlgren som är sakkunnig i området. 

- Huvudmannen kommer att etablera avtal med lärosäten som tillhandahåller utbildning 
för lärare i fritidshem för öka andelen behörig personal. 

- Huvudmannen ser över möjligheten att inrätta en förstelärartjänst för fritidshemmet 
som ska få i uppdrag att leda och bidra till utvalda enheter  för att förstärka arbete med 
undervisning i fritidshem. 

- Huvudmannen säkerställer att fritidshemmens nätverk fortsätter och utvecklar arbetet 
med gemensamma strukturer gällande samsyn i läroplansuppdraget. Nätverket har en 
viktig roll i att överbrygga enheters olika sätt att arbeta för att i slutändan förstärka 
likvärdighet där alla elever i fritidshem ska mötas av lika god kvalitet. 
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