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Bakgrund

ETT ANNORLUNDA KVALITETSÅR
Läsåret 2019/2020 blev ett annorlunda år för alla och så även för alla förskolor och skolor i Sigtuna kommun.
Våren har i spåren av en global pandemi på olika påverkat all verksamhet i kommunen. All personal i Sigtuna
kommuns förskolor och skolor har under våren arbetat hårt för att skapa en så trygg situation som möjligt för
alla barn och elever.
Under den första tiden fanns en oro för att pandemin skulle komma att påverka kvalitén, trygghet och trivseln i
våra verksamheter, men även en oro för att det skulle påverka betygsresultaten. Framförallt fanns det en stor oro
för vilka effekter pandemin skulle ha för slutbetygen för alla de elever som under våren slutade årskurs 9.
Trots de utmaningar som pandemin förde med sig under vårterminen har avgångseleverna i Sigtuna kommun
aldrig tidigare haft så bra resultat som våren 2020. Fler än någonsin har nått behörighet till gymnasiet, fler har
klarat kunskapskraven och det genomsnittliga meritvärdet har ökat. En framgångsfaktor i detta har varit hårt arbete från alla engagerade medarbetare i kommunens verksamheter som trots utmaningar har gjort en enastående
insats för våra barn och elever. Dessutom har kommunens satsning på lovskola bidragit samt att kommunens
skolor och förskolor sedan några år tillbaka har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete. Kommunens förskolor
och skolor har de sista åren lagt ner mycket tid på att följa upp resultat på ett systematiskt sätt och genom sina
analyser fatta beslut om riktade insatser. I Sigtuna kommun strävar vi efter att bli en av de bästa skolkommunerna i landet och vi är mycket stolta över det kvalitetsarbete arbete som all personal och rektorer gör.
Ingela Hamlin
Förvaltningschef
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BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
I Sigtuna kommun har vi visionen om att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå den visionen finns
ett gemensamt Skolutvecklingsprogram med tydliga och långsiktiga mål för kunskap, trygghet och medarbetare.
Programmet, som gäller under perioden 2017-2023, är gemensamt för de obligatoriska och frivilliga skolformerna inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden. Programmet är styrande för det politiska arbetet såväl
som för de kommunala förskolorna, grundskolorna, grundsärskolan och fritidshemmen, men strävar också efter
att vara inbjudande till de fristående verksamheterna. Inom nämndens ansvarsområde finns Naturskolan och
fram till årsskiftet 2019/2020 även Kulturskolan. Målen i skolutvecklingsprogrammet tillsammans med målen i
de statliga styrdokumenten bildar grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten följs upp löpande under
året och sammanställs i en årlig kvalitetsredovisning.
Det systematiska kvalitetsarbetet är en av grundpelarna i de kommunala skolornas och förskolornas verksamhet
och styrning i Sigtuna. Genom att ständigt utvärdera och analysera de kommunala verksamheterna, på enhetsnivå
såväl som på huvudmannanivå, identifieras framgångsfaktorer och utvecklingsområden tidigt. Resultaten ligger
sedan till grund för det fortsatta arbetet med att förbättra undervisningen och öka studieron för barn och elever.
Sigtuna kommun samverkar med de fristående för- och grundskolorna genom att erbjuda deltagande i de kommunala
föräldra- och elevenkäterna, utbildningstillfällen och regelbundna möten. I den årliga kvalitetsredovisningen
rapporteras resultat från våra kommunala och fristående verksamheter.

Om barn- och ungdomsförvaltningen
Det är barn- och ungdomsförvaltningen som tar fram, utvecklar och implementerar det systematiska kvalitetsarbetet i
de kommunala förskolorna och skolorna. Barn- och ungdomsförvaltningen leds i Sigtuna kommun av förvaltningschef tillika skolchef. För respektive skolform finns verksamhetschefer och varje enhet leds av en rektor.

Organisation inför läsåret 2019/2020
VERKSAMHETER

ENHETER

BARN/ELEVER

MEDARBETARE

622

FRISTÅENDE I KOMMUNEN

Grundskolor

15

5 159

– varav fritidshem

14

2 217

Förskolor

32

2 446

480

Grundsärskola

1

61

58

Mångkulturella enheten

1

49

UTANFÖR KOMMUNEN
(KOMMUNALA OCH FRISTÅENDE)

Barn- och elevhälsan

1

37

Grundskolor F-9

Naturskola

1

5

Måltidsservice

1

95

Central förvaltning
Totalt

27
7 666

1 373
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BARN/ELEVER

Grundskolor F-9

833

– varav fritidshem

192

Förskolor

737

BARN/ELEVER

378

– varav fritidshem

59

Förskolor

36

Bakgrund

FÖRVALTNINGSCHEF

CHEF
Måltidsservice

BITRÄDANDE FÖRVALTNINGSCHEF

Strategigruppen

CHEF
Ekonomi

CHEF
Barn- och elevhälsoenheten

CHEF
Administrativt

VERKSAMHETSCHEF
Grundskola

VERKSAMHETSCHEF
Grundskola

VERKSAMHETSCHEF
Förskola

Centralskolan

Ekillaskolan

Eddaskolan

Galaxskolan

Kulturskolan*

Orion, Raketen,
Saturnus

Märstadal,
Aspbacken

Silverskatten,
Växthuset

S:t Olofs skola

Steningehöjdens
skola

Naturskolan

Norrbackaskolan

Odensala skola

Brage, Ymer,
Delfinen

Hällsbo, Karusellen,
Ängsbo

Granby, Til

Grundsärskolan

Månkulturella
enheten

Råbergsskolan

Sagaskolan

Skepptuna
skola

Sätuna,
Söderbrinken

Tingvalla, Vallmon,
Ärlingheden

Tallhoma,
Skutan

S:ta Gertruds
skola

S:t Pers skola

Sätunaskolan

Edda, Ragna

Nyborgen,
Maskrosen

Björken,
Norrbacka, Lyan

Valstaskolan 7-9
*nedlagd juni 2019

Tingvallaskolan

*Kulturskolan tillhörde förvaltningen fram
till 31.12.2019 därefter flyttades den över till
kultur och fritidsförvaltningen.

FRISTÅENDE GRUNDSKOLOR

Odensala,
Skepptuna

FRISTÅENDE FÖRSKOLOR

Josefinaskolan

Sigtunaskolan
Humanistiska
Läroverket

Enbacken
förskola

Förskolan
Lilla My

Förskolan
Lusen

Förskolan Solen
Tellusbarn

Skolan Bergius

Väringaskolan

I ur och skur
Videknopparna

Kanonkullen
förskola

Montesoriförskolan
Elefanten

Montesoriförskolan
Sandsborg

Myrans förskola

Norlandia
Förskolor AB
Glädjen

Norlandia
förskolor
Wenngarn

Pysslingen
förskolor
Steningehöjden

Pärlan Mälarens
Montessoriförskola

Skattkammaren
förskola

Skogsgläntan
förskola

Slottsbyn förskola

Waldorf förskolor
Guldägget

Waldorf förskolor
Solbacken

Waldorf förskolor
Solblomman

Väringaskolan
Sigtuna förskola

Pedagogisk omsorg
Diamantgruvan

Pedagogisk omsorg
Hélenes barnstuga
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Bakgrund

Sigtuna kommuns värdegrund
Värdegrunden ger uttryck för Sigtuna kommuns människosyn och förhållningssätt och beskriver hur vi ser på de
som är berörda och beroende av våra verksamheter.
INVÅNAREN FÖRST

I Sigtuna kommun arbetar vi för invånarna och ser till att de får maximalt värde för sina skattepengar och att
deras behov möts. Det innebär att:
• Vi är en serviceorganisation som möter invånare och aktörer med lyhördhet, flexibilitet, enkelhet, snabbhet
och öppenhet
• Vi utgår alltid ifrån invånarnas behov när vi fattar beslut och ger service
• Vi lyssnar på invånarna och skapar möjlighet för olika former av dialog
ALLAS LIKA VÄRDE

Vi respekterar alla individer. Det innebär att:
• Vi möter alla på ett serviceinriktat sätt och med respekt
• Vi tar tillvara olikhet och mångfald
• Alla ska behandlas likvärdigt
KVALITET I FOKUS

Foto: Rosie Alm

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 öppet våra resultat
• Vi strävar efter ett helhetsperspektiv
• Vi är möjlighetsorienterade, innovativa och långsiktiga
• Vår kommunikation är serviceinriktad, öppen och trevlig
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Värdegrundens innebörd för barn- och ungdomsnämnden
Värdegrunden beskriver hur vi ser på dem som är berörda och beroende av vår verksamhet. Värdegrunden
ger uttryck för vår människosyn och vårt förhållningssätt.
INVÅNAREN FÖRST

Våra förskolor, skolor, vår grundsärskola och våra fritidshem ska präglas av kunskap, lärande och nyfikenhet.
Våra pedagoger ska vara didaktiskt och pedagogiskt skickliga och ha höga förväntningar på våra barn och elever.
Alla barn och elever ska uppmuntras och utmanas till att ständigt lära och utvecklas.
I skolan är återkopplingen central för elevernas skolresultat och både elever och vårdnadshavare ska känna till
målen för utbildningen och vad som förväntas av dem.
Barnen och eleverna ska sättas först och därför utvecklar vi en serviceorganisation som lyssnar på hur såväl
vårdnadshavare som elever upplever verksamheterna, bland annat genom årliga enkäter för både förskola och
skola.
ALLAS LIKA VÄRDE

En förutsättning för allt lärande är att barn och elever känner sig trygga i lärmiljön. Tillsammans med hemmet
lägger förskolan och skolan grunden för kamratskap, goda sociala förmågor och hälsofrämjande vanor som
barn och elever bär med sig genom hela livet. Därför är det avgörande att våra förskolor och skolor har ett väl
fungerande värderings- och likabehandlingsarbete. Nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling råder
i samtliga nämndens verksamheter. Alla är olika och lär sig olika och därför är det viktigt att barnen och eleverna
får en undervisning som är anpassad efter deras förutsättningar och behov. Målet är att alla elever som lämnar
Sigtuna kommuns grundskolor ska ha nått samtliga mål i alla ämnen och i övrigt utvecklats så långt som möjligt.
KVALITET I FOKUS

Det systematiska kvalitetsarbetet utgör en av grundbultarna i för- och grundskolornas verksamheter i Sigtuna
kommun. Förskolorna och skolorna ska ha verktyg för att systematiskt mäta, följa upp och utvärdera verksamheten.
Det innebär att vi på förvaltnings- och på enhetsnivå tidigt kan hitta framgångsfaktorer och utvecklingsområden
så att vi kan förbättra undervisningen för alla våra barn och elever.
De statliga och kommunala målen följs upp i förskolornas och skolornas gemensamma årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet. Varje termin träffas ledningsgrupperna för en gemensam kvalitetsdag med resultatdialoger,
analys och kompetensutveckling på schemat. Kvalitetsresultaten redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen.
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ROSERSBERG

CENTRALA MÄRSTA

MÄRSTA LANDSBYGD

VALSTA/STENINGE

SIGTUNA

SIGTUNA LANDSBYGD

Kommunal förskola

Kommunal förskola

Kommunal förskola

Kommunal förskola

Kommunal förskola

Kommunal förskola

Nyborgen förskola

Aspbackens förskola

Odensala förskola

Orions förskola

Tils förskola

Granby nya förskola

Maskrosen förskola

Björkens förskola

Skepptuna förskola

Raketen förskola

Hällsbo förskola

Norrbacka förskola

Saturnus förskola

Karusellen förskola

Skutan förskola

Växthusets förskola

Ängsbo förskola

Lyan förskola

Silverskatten förskola

Märstadal förskola

Brage förskola

Tallholma förskola

Saga förskola

Sätuna förskola

Ymer förskola

Söderbrinkens förskola

Delfinen förskola

Tingvalla förskola

Edda förskola

Vallmon förskola

Ragna förskola

Ärlinghedens förskola
Fristående förskola

Fristående förskola

Fristående förskola

Fristående förskola

Fristående förskola

Fristående förskola

Enbacken förskola

Kanonkullen förskola

Förskolan Lilla My

Förskolan Lusen

Montessoriförskolan
Elefanten

Norlandia förskolor
Wenngarn

Skogsgläntan förskola

Myrans förskola

Montessoriförskolan
Sandsborg

Waldorf förskolor
Solbacken

Pysslingen förskolor
Steningehöjden

Norlandia förskolor AB,
Glädjen

Förskolan Solen
Tellusbarn

Waldorf förskolor
Solblomman

Väringaskolan Sigtuna
förskola

Skattkammaren
förskola

Pärlan Mälarens Montessoriförskola

Slottsbyn förskola

I ur och skur Videknopparna
Waldorf förskolor
Guldägget

Diamantgruvan
(pedagogisk omsorg)

Helenes barnstuga
(pedagogisk omsorg)

Kommunal skola

Kommunal skola

Kommunal skola

Kommunal skola

Kommunal skola

Råbergsskolan F-6

Norrbackaskolan F-6

Skepptuna skola F-6

Eddaskolan F-6

S:ta Gertrud skola F-6

Sätunaskolan F-6

Odensala skola F-6

Fristående skola

Sagaskolan F-6

S:t Pers skola F-6

Tingvallaskolan F-6

Galaxskolan F-6

S:t Olofs skola 7-9

Centralskolan F-9

Steningehöjdens
skola F-9

Ekillaskolan 7-9

Grundsärskolan

Fristående skola

Fristående skola

Fristående skola

Skolan Bergius 7-9

Fristående skola
Josefinaskolan F-9
Väringaskolan F-6
Sigtunaskolan humanistiska läroverket 7-9
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Kommunal skola

Fristående skola

Bakgrund

KVALITETSARBETE I SIGTUNA KOMMUN
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från de tre målen i Skolutvecklingsprogrammet. Med den ambitiösa målsättningen
följer höga förväntningar som ska genomsyra de verksamheter som barn- och ungdomsnämnden ansvarar för. Det innebär
bland annat att alla barn, elever och medarbetare ständigt ska ges nya utmaningar för att utvecklas. Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort skolutvecklingsprogrammet mätbart så att de tre målen kan följas upp:

1. Alla barn når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande, förmågor och färdigheter
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
2. Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
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

3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens
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
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Systematik i uppföljningen
De tre målen samverkar med det statliga uppdrag som följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet där resultaten följs upp
kontinuerligt, utvecklingsområden identifieras och verksamheten utvecklas. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs på
enhetsnivå, verksamhetsnivå och på huvudmannanivå.
Alla enheter gör i slutet av läsåret en kvalitetsredovisning där de följer upp och analyserar läsårets resultat. Utifrån analysen
i kvalitetsredovisningen gör respektive enhet en arbetsplan med mål och aktiviteter för kommande läsår.
Verksamhetscheferna går igenom och följer upp samtliga enheters resultat. Resultaten analyseras och ligger till grund för
de strategiska insatserna som beslutats för kommande läsår.
Huvudmannen följer upp och analyser de kommunala och fristående verksamheternas resultat. Jämförelser görs även med
rikets resultat. Utifrån analysen fattas beslut om strategiska insatser för huvudmannens arbete under kommande läsår.

Hur vi mäter
Barn- och ungdomsförvaltningen mäter kvalitet i förskola, fritidshemmet, grundskola och grundsärskola.
FÖRSKOLAN

Kvaliteten i förskolan utvärderas utifrån läroplanen och den upplevda kvaliteten. Läroplanens mål mäts med hjälp av ett
självscanningsverktyg och upplevd kvalitet med hjälp av föräldraenkäten.
GRUNDSKOLAN

Kvaliteten i grundskolan utvärderas utifrån läroplanen, kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Dessutom utvärderas
den upplevda kvaliteten med hjälp av föräldra- och elevenkäter.
GRUNDSÄRSKOLAN

Kvaliteten i grundsärskolan utvärderas utifrån läroplanen, kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Dessutom
utvärderas den upplevda kvaliteten med hjälp av föräldraenkäter.
FRITIDSHEMMET

Kvaliteten i fritidshemmet utvärderas utifrån läroplanen och den upplevda kvaliteten. Kvaliteten i fritidshemmet mäts
genom föräldra- och elevenkäter två gånger per år.
MEDARBETARE

Utvärderingen av medarbetarmålet görs i huvudsak i nämndens verksamhetsberättelse. I denna kvalitetsredovisning redovisas
medarbetarundersökningens resultat för Hållbart medarbetarengagemang (HME) och andelen behörig/legitimerad personal.
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December

Januari

•
•
•

•

•
•

BUN Verksamhetsplan 2021
Betyg, omdömen och kvalitetsscanning
Förvaltningens sammanställning av frånvaro,
anmälningar kränkande behandling och åtgärdsprogram
Resultat trygghet, trivsel och studieroenkäten
Riktlinjer för skolval Ht 2020

November
•
•

Huvudmannens kvalitetsredovisning
Trygghet, trivsel och studieroenkäten
genomförs

•

Sammanställning kvalitetsresultat:
betyg, omdömen, kvalitetsscanning
Sammanställning trygghet, trivsel och
studieroenkäten

Kvalitetsdag
Februari

DEC JAN

•
•

FEB

NOV

BUN Verksamhetsberättelse 2020
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling revideras

Oktober

Mars

•

•

•

Förvaltningens sammanställning
frånvaro, anmälningar kränkande
behandling och åtgärdsprogram
Medarbetarenkät genomförs

September
•
•
•

BUN Delårsrapport 2 jan-aug
Enheternas kvalitetsredovisning
Enheternas arbetsplan

Kvalitetsdag
Augusti
•
•

OKT

MAR

SEP

APR

Förvaltningens
sammanställning frånvaro,
anmälningar kränkande
behandling och
åtgärdsprogram

April
•

Föräldra- och elevenkäten
genomförs

MAJ

AUG
JUL

Sammanställning kvalitetsresultat: betyg,
omdömen, kvalitetsscanning
Sammanställning föräldra- och
elevenkäten

Maj

JUN

•
•

BUN Delårsrapport 1 jan-apr
Resultat föräldra- och elevenkäten

Juni
•
•
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Betyg, omdömen, kvalitetsscanning
Förvaltningens sammanställning av frånvaro,
anmälningar kränkande behandling och åtgärdsprogram

Bakgrund

Sammanfattning av huvudmannens genomförda övergripande insatser
2019/2020
Huvudmannen har fokuserat på struktur för systematiskt kvalitetsarbete. Huvudmannen har strukturerat stöd- och
utvecklingsarbetet för det systematiska kvalitetsarbetet i rektorsgruppen. Under läsåret genomfördes två kvalitetsdagar
gemensamt för alla förskole- och skolenheter. Fokus under kvalitetsdagarna var att visa på olika modeller för resultatanalys.
Under kvalitetsdagarna synliggjordes även kvalitetsskillnader på enhetsnivå. Samtliga rektorer har med hjälp av sina ledningsgrupper analyserat resultat där huvudmannen varit behjälplig med underlag och stöd för analysarbete.
Förvaltningens barn- och elevombudsman (BEO) har ansvarat för att samtliga rektorer från de kommunala förskolorna har fått
information om kommunövergripande rutiner för kränkande behandling. Syftet är att med hjälp av BEO öka kunskapen
om skillnaden mellan kränkande behandling, trakasserier och diskriminering/diskrimineringsgrunderna.
Samtliga blanketter som rör kränkande behandling och diskriminering har reviderats och finns tillgängliga på intranätet
för att underlätta anmälningsförfarandet. Alla förskolor använder samma kommunövergripande mall för sina planer mot
kränkande behandling och diskriminering. Kränkningar, trakasserier och diskriminering ska anmälas till huvudman, utredas
och vid behov ska åtgärdas vidtas för att kränkande behandling inte ska förekomma och vidtagna åtgärder ska följas upp.
Huvudmannen tog tillsammans med föräldraråd och medarbetare från förskola och skola fram två dokument: Tillsammans hem och förskola och Tillsammans hem och skola. I dessa dokument förtydligas vilka förväntningar hem och
förskola/skola kan ha på varandra, vilka forum för samverkan och information som finns samt hur det övergripande
trygghetsarbetet ser ut på förskolorna och skolorna i Sigtuna kommun. Dokumenten trycktes upp på svenska och engelska
och delades ut till vårdnadshavare vid skolstart. Texterna från foldrarna översattes även till urdu, arabiska och somaliska.
En uppdatering gjordes inför nuvarande läsår 2020/2021.
Under hösten 2019 har barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
inlett ett samarbete med Skolverket för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever. Genom riktade insatser för
nyanländas lärande ger Skolverket under tre års tid stöd åt Sigtuna kommun. Under hösten har ett lokalt team med representanter från både barn- och ungdomsförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen genomfört en
nulägesanalys och utifrån den arbetat fram en åtgärdsplan. Huvudmannen har ansvar att följa upp hur arbetet och utvecklingsinsatserna går, som en del av huvudmannens löpande kvalitetsarbete. Under våren 2020 har planeringen av insatserna
fortsatt i det lokala teamet utifrån åtgärdsplanen. I augusti och september månad startade flera av insatserna.
Huvudmannen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan som beskriver ett nuläge med analys och aktiviteter för
att stärka attraktiviteten för såväl yrket som arbetsgivaren. Utmaningarna är stora och påverkas av att verksamheten finns
i en kommun i Stockholmsområdet, där många näraliggande kommuner konkurrerar om att locka till sig behörig och
kompetent personal. Samtal förs med lärosäten för att utöka redan pågående samverkansformer. Under vårterminen 2020
arrangerades handledarutbildning i kommunen genom en kurs på 7,5 högskolepoäng på Uppsala universitet.
För att stödja och behålla nyexaminerade lärare erbjuder Sigtuna kommun ett års introduktion med en utbildad mentor
som ges tid och särskild ersättning för uppdraget. Kommunen anordnar dessutom nätverksträffar för såväl de nyexaminerade
lärarna som mentorerna under ledning av en samordnare fyra gånger under året.
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I samarbete med FoSam - Forum för Samverkan - på Uppsala universitet har Sigtuna kommun ett rikt utbyte för kompetensutveckling kring lärarutbildningarna inom både skola och förskola. Samarbetet fortsätter och fördjupas ytterligare
de kommande åren. Praktiknära forskning i form av två forskarcirklar har genomförts under de två senaste åren. Nära
samarbete med Uppsala universitet för högkvalitativ kompetensutveckling fortsätter för redan anställda lärare och bör öka
attraktionskraften vid rekrytering.

Foto: Anna Johnsson/Johnér

Huvudmannen har också tagit fram en arbetsmiljöplan där det riktas resurser, aktiviteter och tidplaner för att förbättra
arbetsmiljön och öka attraktiviteten för Sigtuna kommun som arbetsgivare. Genomförandet av kompetensförsörjningsoch arbetsmiljöplanen är pågående, dock med avvikelser på grund av rådande coronapandemi.
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Förskola

1. Bakgrund
Kommunala förskolor 2019/2020
Kommunala förskolor

Antal barn *

Maskrosens förskola
Nyborgens förskola
Odensala förskola
Skepptuna förskola
Aspbackens förskola
Björkens förskola
Lyans förskola, dygnet runt öppet
Märstadals förskola
Norrbacka förskola
Skutans förskola
Sätuna förskola
Söderbrinkens förskola
Tallholma förskola
Tingvalla förskola
Vallmon förskola
Ärlinghedens förskola
Granby nya förskola
Hällsbo förskola
Karusellens förskola
Silverskattens förskola
Tils förskola
Ängsbo förskola
Växthuset förskola
Brage förskola
Delfinens förskola,
Edda förskola
Orions förskola
Ragna förskola
Raketens förskola
Saga förskola
Saturnus förskola
Ymer förskola
Totalt

34
109
74
67
83
71
60
52
104
67
92
38
93
77
76
77
42
73
77
70
170
37
60
145
37
188
105
34
52
32
73
77
2 446

* Antal barn fastställt 2020-03-31
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Fristående förskolor 2019/2020
Fristående förskolor

Antal barn *

Enbacken förskola
Förskola Lilla My
Kanonkullen förskola
Skogsgläntan förskola
Tellusbarn Solen förskola
Waldorf Solbacken förskola
Videknopparna förskola i Ur och Skur
Montessori förskolan Elefanten
Pärlan Mälarens Montessoriförskola
Montessori förskolan Sandsborg
Norlandia Glädjen förskola
Pysslingen förskolor Steningehöjden
Waldorf Guldägget
Norlandia förskolor Wenngarn
Väringaskolan förskola 1–5 år
Förskola Lusen
Myrans förskola
Skattkammaren förskola
Waldorf Solblomman förskola
Slottsbyns förskola
Totalt

23
22
45
22
76
13
21
20
34
41
75
81
36
30
60
51
39
21
14
13
737

* Antal barn fastställt 2020-03-31
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Kvalitetsarbetet i förskolan
Huvudmannen utvärderar kvaliteten i förskolan utifrån läroplanen och den upplevda kvaliteten.
Läroplanens mål mäts med hjälp av ett självscanningsverktyg och upplevd kvalitet med hjälp av
föräldraenkäten.
Förskolans mål följs upp med hjälp av kvalitetsscanning

I slutet av vår- och höstterminerna genomförs en kvalitetsscanning med hjälp av ett
kvalitetsscanningsverktyg. Verktyget utgår från följande fem av läroplanens målområden:
•

Normer och värden

•

Omsorg, utveckling och lärande

•

Barns inflytande och delaktighet

•

Förskola och hem

•

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Varje avdelning scannar sig på en fyrgradig skala: nivå 1 – bristfällig, nivå 2 – grundläggande, nivå
3 – utvecklande och nivå 4 – avancerad. På nivå 2 – grundläggande är bedömningen att förskolan
når läroplanens intention. Om förskolan har scannat sig under nivå 2 – grundläggande har de på
ett tydligt sätt identifierat sina utvecklingsområden.
Förskolans mål följs upp med hjälp av föräldraenkäten

Föräldraenkäten genomförs en gång per år och besvaras av varje barns vårdnadshavare. En
vårdnadshavare kan bli ombedd att fylla i fler än en enkät beroende på hur många barn
vårdnadshavaren har i förskoleverksamheten.
Läroplanens uppdrag

Scanningsresultatet följs upp på huvudmannanivå två gånger under läsåret: vid höstterminens slut
samt vid slutet av läsåret. Vid varje uppföljningstillfälle sammanställs resultatet av självscanningen
för att visa måluppfyllelse för verksamheten i förskolan på enhetsnivå och på huvudmannanivå.
Resultaten analyseras och utifrån de slutsatser som görs planeras för vidare insatser.
Sammanställningarna analyseras för att sedan dokumenteras i enhetens respektive huvudmannens
kvalitetsredovisning.
De scanningar som görs två gånger per år ger visar hur förskolorna skapar goda villkor för
barnens lärande och utveckling. Även kvaliteten i lagstadgade dokument granskas, till exempel
förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vid verksamhetschefens
regelbundna uppföljningar med rektorerna och deras ledningsgrupper följs bland annat kvaliteten
på arbetet med barnens inflytande och värdegrundsuppdraget i stort upp.
Upplevd kvalitet

Upplevd kvalitet handlar om i vilken grad föräldrar är nöjda med förskolan. Föräldraenkäten
syftar till att ge en bild av hur vårdnadshavare upplever verksamheten. Resultaten av enkäten
analyseras på enhets- och på huvudmannanivå. Åtgärder på respektive nivå finns med i
nästkommande års arbetsplaner.
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2. Mål för förskolan 2019/2020
Alla barn och elever når högre resultat
•

Samtliga förskolor ska nå lägst grundläggande nivå (nivå 2) inom samtliga läroplanens
målområden.

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
•
•

Samtliga barn ska vara trygga i förskolan.
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.

•

Andelen legitimerade förskollärare ökar så att varje avdelning uppnår minst en legitimerad
förskollärare.

•

Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.

3. Sammanfattning av huvudmannens genomförda
insatser i förskolan 2019/2020
Mål och budget för år 2020 innehåller en särskild satsning på att öka förskollärartätheten i
förskolorna. Varje förskola har fått ett ekonomiskt tillägg om de har minst en förskollärare per
avdelning. Tillägget ska stimulera till att fördela befintliga förskollärare till varje avdelning på
förskolan och till att rekrytera ytterligare förskollärare. Hälften av förskolorna hade i slutet av
vårterminen minst en förskollärare per avdelning.
Huvudmannen har till stor del under läsårets rektorsmöten arbetat med kollegialt lärande utifrån
förskolans reviderade läroplan.
För andra gången påbörjades en pedagogutbildning i samarbete med Reggio Emiliainstitutet våren 2020. Utbildningen har coronaanpassats och därmed kunnat fortsätta även under
pandemin.
Pedagogerna leder barnen i olika projekt kopplade till den för alla förskolor övergripande
gemensamma projektrubriken Barns tankar, berättelser och teorier för en hållbar framtid. Att
arbeta i projekt där pedagogerna leder gruppen utifrån barnen nyfikenhetsfrågor och barnen
utforskar frågeställningarna kallas som arbetsform ett projekterande arbetssätt.
Rektorer och samtliga arbetslag ska genomgå utbildningen kränkande behandling i förskolan.
Förskolorna har tilldelats boken Tänka tillsammans som bidrar till förskolans inre förebyggande
arbete genom reflektioner, kartläggning och analyser. Under våren har rektorsgruppen och tre
förskoleområden genomgått utbildningen, de övriga ställdes in på grund av den rådande
pandemin. Målet är att utbildningen kommer att genomföras på resterande förskolor under
innevarande läsår, helst fysiskt på plats i förskolan eller digitalt.
Utbildningen Bra måltider i förskolan har tagits fram av måltidservice och initialt genomförts i
rektorsgruppen. Den finns med i förskolornas interna fortbildningsprogram, men programmet
har på grund av den rådande pandemin inte varit aktivt sedan våren 2020.
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Projektet med Nyanländas lärande tillsammans med Skolverket pågår med insatser från
åtgärdsplan i alla skolformerna, med kontinuerliga avstämningar mellan Skolverket och Sigtuna
kommuns lokala team samt styrgrupp.
Det interna fortbildningsprogrammet utifrån Lpfö 18 med föreläsning om Interkulturalitet och
Undervisning i förskolan reviderades och utökades. Men vårterminens utbildningstillfällen fick
utgå på grund av den rådande pandemin.
Huvudmannen har prioriterat projektet Nyanländas lärande tillsammans med Skolverket
och kommer därför att senarelägga arbetet med pedagogiska lärmiljöer.
SigVända är en viktig del i förskolornas arbete i de pedagogiska lärmiljöerna med ofärdigt
material som kan bli precis det som barnen tänker att de behöver. SigVända tillför också
ytterligare perspektiv i lärmiljöerna och projekten. Processledaren för SigVända tar emot
pedagoger både för att de ska kunna hämta material och för workshops för kompetensutveckling.
Dessutom arbetar processledaren i arbetslagen ute på förskolorna för att kunna hjälpa till att
utveckla pedagogiska lärandemiljöer.
I huvudmannens arbete med likvärdig förskola arbetar utvecklingsledaren både i och med
förskolor samt på central nivå. Arbetet kan handla om reflektion tillsammans med arbetslag,
stödja rektor i rekryteringsarbetet, ansvara för olika nätverk bland annat med pedagogistor,
planera förskolans interna fortbildningsprogram, hålla i en del av utbildningarna och
föreläsningarna i programmet och vara processledare i projektet med Nyanländas lärande.
Funktionen pedagogista är en pedagogisk ledare som arbetar på uppdrag av rektor med
handledning i pedagogiska utvecklingsfrågor i förskolans arbetslag.
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4. Resultat och analys
Resultat: Läroplansuppdraget
Genomsnittsresultat av kommunala förskolornas kvalitet
och måluppfyllelse VT 2019 och VT 2020

4

3
2,1

2,2

2

1

2

2

2,1

2,2

Normer och värden Omsorg, utveckling Barns delaktighet
och lärande
och inflytande
Scanning VT 2019

2,3

2,3
2

Förskola och hem

2,1

Uppföljning,
utvärdering och
utveckling

Scanning VT 2020

Analys: Läroplansuppdraget
Generell analys

Huvudmannen kan se att enheternas lokala kvalitetsredovisningar ligger på olika nivåer och håller
olika kvalitet. Därför kan det vara svårt att med säkerhet veta om utmaningar som finns i ett par
förskoleområden är specifika för dem eller om det är en trend som gäller de flesta eller alla
förskolor. I huvudmannens kvalitetsredovisning har därför analyserna gjorts på en mer generell
nivå. Under hösten 2020 kommer en enkätundersökning att göras med rektorerna för att få en
bättre bild av eventuella svårigheter. Huvudmannen ställer sig frågan om det brister i det
systematiska kvalitetsarbetet eller om det finns svårigheter med att dokumentera i systemet.
Läroplansuppdraget

Förskolorna scannar målområdena Normer och värden, Omsorg, utveckling och lärande, Barns
delaktighet och inflytande, Förskola och hem samt Uppföljning, utvärdering och utveckling. De
målområden i läroplanen som inte är med i scanningsverktyget är Övergång och samverkan,
Förskollärares ansvar i undervisningen samt Rektors ansvar. Dessa områden är inte är med i
scanningen för att övergångar utvärderas tillsammans med grundskolan, förskollärarens ansvar
följs upp i medarbetarsamtal samt att rektors ansvar mäts i medarbetarenkäten.
Tre av de fem målområden som förskolorna scannar sin verksamhet mot har på en aggregerad
nivå högre resultat än tidigare år. I förskolornas egna resultat har en del förskolor sänkt sina
resultat och en del har höjt sina resultat. När kvaliteten mäts i förskolan görs det genom att
självvärdera verksamheten, det vill säga att det är arbetslagen själva som scannar sin egen kvalitet
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kopplat till läroplanens uppdrag. Det finns en svårighet med självvärdering eftersom den ibland
kan bli för positiv. Men självvärderingens överenstämmelse med verkligheten ökar när
arbetslagens kunskaper om uppdraget och läroplanens innehåll blir högre.
De förflyttningar som har gjorts inom målområdena, uppåt och neråt, har i stort sett gjorts av
samma förskolor. De förskolor som har sänkt sin nivå i scanningen har sänkt den i flera av
målområdena och de som har höjt sin nivå har höjt den i flera av målområdena. Detta kan tyda på
att arbetslagen har fördjupat sina kunskaper i scanningsmaterialet och att de därmed är bättre på
att identifiera nivån på undervisningen kopplat till läroplanen.
Efter att förskolorna har scannat sin verksamhet för fjärde gången blir det tydligt att det är ett
självvärderingsverktyg som visar på rörelser. Rörelsen kan dels bero på pedagogernas fördjupade
kunnande och dels barnens förflyttning mellan avdelningar, om det är en avdelning med många
nyinskolade barn eller en avdelning med barn som gått länge på förskolan. Med många nya barn
och/eller byte av pedagoger i en grupp kommer troligtvis scanningen att sjunka i sitt resultat. Men
om samma pedagoger får jobba över en längre tid med en relativt homogen barngrupp har
arbetslaget möjlighet att identifiera utvecklingsområden, arbeta med handlingsplaner och därmed
höja kvaliteten och resultaten.
Med pedagogistor som utmanar pedagogerna i utvecklingsarbetet och specialpedagoger som i
handledning och i fortbildningar kompetensutvecklar pedagogerna ökar även förutsättningarna
för att scanningsverktyget ska visa på rörelser, utifrån att pedagogerna blir skickligare.
Två av målområdena har samma aggregerade resultat som för ett år sedan. Ett av dessa
målområden är Omsorg, utveckling och lärande. Detta målområde är omfattande och den breda
basen i förskolans läroplan. Området kopplas på många sätt ihop med de övriga målområdena i
förskolan läroplan. Det andra målområdet som ligger kvar på samma nivå som för ett år sedan är
Förskola och hem. Förskola och hem har högst resultat av de fem målområden som vi mäter.
Under föregående läsår var detta ett stort utvecklingsområde för många av förskolorna, och det
arbetet har förskolorna fortsatt att utveckla. Det förskolorna bland annat har arbetat mycket med
är att skapa förståelse för förskolans uppdrag och att utveckla kommunikationen till och med
vårdnadshavarna.
Huvudmannens sammanfattning är att självscanningsverktyget används för att på ett ärligt sätt
identifiera förskolans utvecklingsområden och till exempel scanna nivån på utbildningen på sin
avdelning som bristfällig om den är det. Verktyget tillsammans med pedagogistornas handledning
och att varje arbetslag har en scanningsledare vid varje terminsscanning har ytterligare utvecklat
pedagogernas skicklighet i att utveckla innehållet i förskolan och därmed erbjuda barnen en
utbildning som utgår från förskolans läroplan.
Huvudmannen har genomfört utvärderingar av självscanningsmaterialet. Utifrån de resultaten har
materialet setts över och till viss del omarbetats. Materialet har blivit tydligare och därmed enklare
att förstå samt att progressionen mellan nivåerna grundläggande och utvecklande hänger ihop i
alla delar.
Rektors roll och ansvar

Att rektorerna parallellt med förskolornas utvecklingsarbete har reflektioner i rektorsgruppen
kring bland annat måluppfyllelse, scanningsverktyget, organisation och ledarskap bidrar också till
förskolor som har fokus på uppdraget.
Under hösten 2019 har rektorerna reflekterat kring förskolans reviderade läroplan som började
gälla 1 juli 2019. Det är viktigt att huvudmannen ger förutsättningar för att implementera nya
styrdokument på ledningsnivå och en mycket viktig fråga att ställa från huvudmannen är:
•

Vad blir er roll som rektor, hur leder ni arbetet och hur kan ni säkerställa att ni uppfyller
läroplanens intentioner?
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Därför startade implementeringsarbetet i rektorsgruppen med att reflektera över och
problematisera förändringar och uppdrag. Gruppen började med kapitlet om rektors ansvar,
bland annat utifrån skrivningar i läroplanen om att inkludera arbetet med jämställdhet i det systematiska
kvalitetsarbetet, att varje barn tillsammans får en god introduktion i förskolan, att en god lärmiljö ska utformas
med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg och att pedagogerna får den kompetensutveckling som krävs
… och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla
utbildningen.
Rektorsgruppen har också reflekterat över och problematiserat ”En likvärdig utbildning”.
Reflektionerna utgick bland annat från likvärdighet oavsett var i landet, stöd och stimulans utifrån varje
enskilt barns behov och förutsättningar, lika rättigheter och möjligheter oberoende av könstillhörighet och olika
kompetenser i våra verksamheter – hur ”utnyttjar” vi kompetensen på ”rätt” plats? Hur stärker vi allas olika
kompetens?
Ytterligare reflektioner har innefattat den del i läroplanen som handlar om saklighet och
allsidighet. Reflektionerna har handlat om vilka uppfattningar ska vi vara öppna mot? Hur skilda får de
vara? På vilket sätt kan vi öppna upp för diskussioner kring vilka värden som styrdokumenten vilar på, var
”gränserna” går för att ”strida mot dem” och vad som ”händer” då? Vilka av barnens åsikter ska vi vara öppna
för och vilka egna uppfattningar uppmuntrar vi? Och vad är då en saklig, allsidig och icke-konfessionell
undervisning?
I februari 2020 föreläste huvudmannen på en ledarskapskonferens som genomfördes i
dialogform: ”Att leda och utveckla förskola” anordnad av Reggio Emilia-institutet i Stockholm.
Föreläsningen riktade sig till rektorer i förskolan och huvudmannens föreläsning handlade om
Sigtuna kommuns förskolors självskattningsverktyg under rubriken ”Kvaliteten i förskolan – går
den att mäta?”
Att konferensen var i dialogform betyder att efter varje föreläsare delas deltagarna in i mindre
grupper för att reflektera tillsammans. Dialoggrupperna leds av en samtalsledare. På det viset fick
Sigtuna kommuns rektorer med sig reflektioner från många andra rektorer och kommuner som
varje rektor sedan har med sig till de reflektioner rektorsgruppen gör här lokalt.
Övriga ämnen och föreläsare under dagen var: ”Den kompetenta organisationen – strategier för
delaktighet och gemensam verksamhetsutveckling”, Henrik Lind, Haninge kommun; ”Ledarskap i
förändring, handlar det om mig?” Ingmari Brockland, Sollentuna kommun och ”Aktuellt i
förskolan – i politiken och på Skolverket”, Peter Fredriksson, Skolverket. Samtliga rektorer deltog
på konferensen både som ett led i utvecklingsarbetet och som ett tillfälle att skapa nätverk med
rektorer från andra kommuner i och runt Stockholm. Konferensen följdes sedan upp på
rektorsmöte med reflektioner och diskussioner utifrån alla fyra föreläsarnas input och de dialoger
som fördes i dialoggrupperna.
Förskollärartäthet

Mål och budget för år 2020 innehåller en särskild satsning på att öka förskollärartätheten i
förskolorna. Varje förskola får ett ekonomiskt tillägg om förskolan har minst en
förskollärare per avdelning. Tillägget ska stimulera till att fördela befintliga förskollärare
till varje avdelning på förskolan och till att rekrytera ytterligare förskollärare.
Coronapandemin

Våren 2020 har präglats av en pandemi då många barn inte har varit närvarande i våra förskolor
och verksamheterna ytterligare behövde utveckla former för att säkerställa att information från
förskolan når varje familj. Ett utvecklat digitalt arbetssätt har underlättat och skapat andra
möjligheter än förut.
Flera förskolor lyfter fram att de under våren har haft mycket få barn och att det varit en
utmaning för pedagogerna att bedriva undervisning. Förskolorna har haft en god dialog och hjälpt
varandra med personella resurser när någon förskola haft personalbrist och någon annan haft gott
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om personal i förhållande till antalet närvarande barn. Rektorerna framhåller det samarbetet som
en enorm styrka och trygghet i deras uppdrag att säkerställa utbildning och omsorg med fortsatt
öppethållande på förskolorna.
Coronapandemin har också ställt höga krav på verksamheterna och ledarskapet, med förändrade
rutiner och ett initialt akut tillstånd och därefter ett lågintensivt kristillstånd. Rektorerna framför
att de känt ett stöd från varandra och en trygghet i stödet de har fått från Barn- och
ungdomsförvaltningen.
I huvudmannens dialog med verksamheterna framkommer att det även finns positiva effekter av
pandemin, såsom högre grad av digitalisering, ökad kreativitet och samarbetsförmåga samt högre
beredskap och nya strategier vid krissituationer som förskolorna tar med sig in i nästa läsår.
Märstadal förskola – med särskild kompetens inom språk och hörsel

Behovet av att kunna erbjuda barn som har en hel eller delvis hörselnedsättning har ökat.
Huvudmannen gav Märstadals förskola uppdraget att inrätta en kompetensenhet med särskilda
anpassningar för barn med hörselnedsättning, från barn med ringa hörselnedsättning till barn som
är döva. I barngrupperna finns även helt hörande barn. Förskolan strävar efter att ha små grupper
där alla barn kan komma till tals och bli sedda. Barn med olika hörselnedsättningar erbjuds
anpassade miljöer, både genom den akustiska och den pedagogiska miljön. Förskolan använder sig
av olika sätt att kommunicera utifrån barnens behov, det talande svenska språket, tecken som stöd
och teckenspråk.
Under uppbyggnad av Märstadals förskola till en kompetensenhet har barnhälsans tal- och
specialpedagog gett stöd genom att tillsammans med pedagoger reflektera kring pedagogisk, fysisk
och social miljö utifrån barn med hörselnedsättning. Pedagogerna har också getts utbildning i
Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation – TAKK, Visuellt stöd (vilket i
förskolan kallas för bildstöd) och i att utveckla ett hörsel- och språkmedvetet förhållningssätt.
Uppdraget gavs till förskolan under våren 2019 och är till höstterminen 2020 i stort sett anpassad
och utvecklad till en förskola med särskild kompetens inom språk och hörsel.
Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

Hösten 2019 införde Skolverket ett nytt statsbidrag. Det övergripande syftet med statsbidraget är
att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i
hemmet än svenska.
Statsbidraget får bland annat användas till:
•

särskilda språkutvecklande insatser som stärker språkutvecklingen i svenska

•

kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.

Huvudmannen gav Til och Granby förskolor i uppdrag att inrätta förskolebibliotek med
tillhörande kompetensutveckling för medarbetarna. Rektor utsåg förskolornas pedagogista som
projektledare och det inrättades tre förskolebibliotek: ett bibliotek på Granby förskola och ett
bland de yngre barnen och ett bland de äldre barnen på Tils förskola.
Huvudmannen valde ut Til och Granby för att använda statsbidraget till de förskolor som ligger
geografiskt långt ifrån ett kommunalt bibliotek. Intentionen är att fortsätta använda statsbidraget
på samma sätt för att bygga förskolebibliotek i fler förskolor. Skepptuna, Odensala och
Rosersbergs förskolor står på tur.
Biblioteket är en språklig plats som alla barn inte har möjlighet att komma till. Eftersom dessa
förskolor ligger en bit ifrån närmsta bibliotek kan de sällan eller aldrig ta med barnen till
biblioteket. Förskolebibliotekens syfte är bland annat att väcka nyfikenhet på böcker, texter, bilder
och läsning.
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Kopplat till uppbyggandet av förskolornas bibliotek har personalen haft fokus på språkutveckling
med utbildning i form av bland annat föreläsningar. Trots att det har varit ett omfattande projekt
är det för tidigt att dra slutsatser i form av förändrat kunnande hos pedagogerna och en ökad
språkutveckling hos barnen. Men arbetet med språkutveckling och det starka fokuset på språk och
läsmiljöer har ändå resulterat i att intresset för läsning har ökat och att pedagogerna använder ett
mer utvecklat språk.
Kopplat till språkutvecklande arbetssätt har huvudmannen upphandlat den digitala boktjänsten
Polyglutt förskola, som har text- och ljudböcker på över 50 språk, till samtliga förskolor. Polyglytt
är ett verktyg för att arbeta med läs- och språkutveckling i förskolan, på svenska och annat
modersmål, inklusive teckenspråk och Tecken som Alternativ och Kompletterande
Kommunikation – TAKK. Under vårterminen var Polyglutt Home Access, det vill säga Polyglutt
förskola i hemmet, tillfälligt tillgänglig utan kostnad, vilket nyttjades av flera vårdnadshavare.
Samverkan barn 0-6 år

Under 2018 startade utvecklingsarbetet ”Samverkan kring barn 0–6 år och deras familjer”, ett
samarbete mellan mödrahälsovården, barnhälsovården, individ- och familjeomsorgsförvaltningen,
barn- och ungdomsförvaltningen och kommunledningskontoret. Arbetet har lett till att vi har
genomfört tre samverkanskonferenser.
Samarbetet har även lett till diskussioner kring hur vi kan utveckla samverkan i högre
utsträckning. Huvudmannen har deltagare i denna samverkansgrupp i form av verksamhetschefen
för förskola och verksamhetschefen för barn- och elevhälsan.
I det politiska dokumentet mål och budget inför år 2020 finns ett uppdrag att fortsätta samarbetet
med berörda förvaltningar och andra aktörer. I mål och budget står ”Kommunstyrelsen får i
uppdrag att fortsätta arbetet mellan berörda förvaltningar, barnavårdscentralerna,
mödravårdscentralerna och Folktandvården och eventuella andra relevanta aktörer i syfte att
stärka arbetet för att skapa goda uppväxtvillkor för barn (noll till sex år) och deras familjer och att
minska risken för att hamna i utanförskap.”
Den senaste samverkanskonferensen genomfördes i oktober 2019. Den inleddes med en
föreläsning om FN:s konvention om barnets rättigheter – vad det innebär när det gäller våra
yngsta barn, av Elizabeth Englundh, sakkunnig i barnrättsfrågor, Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR). Huvudmannen samt Barnmorskemottagningen och Barnavårdscentralen
berättade om sina respektive uppdrag. Efter lunch föreläste Hanna Thermaenius, legitimerad
psykolog från Rädda Barnens centrum för stöd och behandling om hur små barn påverkas av våld
och utsatthet, hur det tar sig i uttryck hos barnet och i samspel med andra. Dagen avslutades med
att Charlotte Heindow, kommunjurist från Sigtuna kommun, pratade om att Barnkonventionen
blir svensk lag – förändringar avseende anmälningsplikt, barnsamtal utan vårdnadshavares
samtycke och sekretess med tillhörande gruppdiskussioner.
En samverkanskonferens var planerad till våren 2020, men den fick ställas in på grund av den
rådande pandemin.
Målgrupper för samverkanskonferenserna är rektorer i kommunala och enskilda förskolor,
medarbetare från Barn- och elevhälsan, medarbetare från Familjecentrum, Mottagningsgruppen,
Öppenvård barn och unga, Myndighetsgruppen Barnenheten, Barnmorskemottagningen och
Barnavårdscentralerna.
Syftet med vår tredje samverkanskonferens var att medarbetare från Region Stockholm och
Sigtuna kommun ska få ökad kunskap om varandras uppdrag och kompetens samt få möjlighet
att diskutera vad vi tillsammans skulle kunna göra mer eller annorlunda för barn och föräldrar i
kommunen. Målet är att tidigt kunna erbjuda stöd till de barn och föräldrar som behöver det.
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Min / Max

26

Medel

Edda (11) Vt19
Edda (11) Vt20
Ragna (2) Vt19
Ragna (2) Vt20

Hällsbo (4) Vt19
Hällsbo (4) Vt20
Karusellen (4) Vt19
Karusellen (4) Vt20
Ängsbo (2) Vt19
Ängsbo (2) Vt20

Aspbacken (5) Vt19
Aspbacken (5) Vt20
Silverskatten (4) Vt19
Silverskatten (4) Vt20
Växthuset (4) Vt19
Växthuset (4) Vt20

Skutan (4) Vt19
Skutan (4) Vt20
Björken (4) Vt19
Björken (4) Vt20
Norrbacka (6) Vt19
Norrbacka (6) Vt20

Tingvalla (4) Vt19
Tingvalla (4) Vt20
Vallmon (4) Vt19
Vallmon (4) Vt20
Ärlingsheden (4) Vt19
Ärlingsheden (4) Vt20

Saturnus (3) Vt19
Saturnus (3) Vt20
Orion (6) Vt19
Orion (6) Vt20
Raketen (3) Vt19
Raketen (3) Vt20

Saga (2) Vt19
Saga (2) Vt20
Brage (4) Vt19
Brage (4) Vt20
Ymer(4) Vt19
Ymer(4) Vt20

Lyan (2) Vt19
Lyan (2) Vt20
Delfinen (2) Vt19
Delfinen (2) VTt20

Märstadal (2) Vt19
Märstadal (2) Vt20
Tallholma (5) Vt19
Tallholma (5) Vt20

Tils (8) Vt19
Tils (8) Vt20
Granby (2) Vt19
Granby (2) Vt20

Nyborgen (4) Vt19
Nyborgen (4) VT20
Maskrosen (2) Vt19
Maskrosen (2) Vt20

Sätuna (5) Vt19
Sätuna (5) Vt20
Söderbrinken (2)…
Söderbrinken (2)…

1

Odensala (4) Vt19
Odensala (4) Vt20
Skepptuna (4) Vt19
Skepptuna (4) Vt20

Förskola

Redovisning av kommunala förskolors resultat per målområde

Efterföljande diagram visar scanningsresultat för vårterminen 2019 och vårterminen 2020 per
förskola och målområde. Siffran i parentesen efter förskolans namn visar hur många arbetslag
som finns på respektive förskola och som har genomfört scanningen. Stapeln visar spridningen av
scanningsresultat inom förskolan, det vill säga från det lägsta scanningsresultat till det högsta
scanningsresultatet av alla arbetslag. Pricken i stapeln visar medelvärdet för förskolan. När alla
arbetslag inom en förskola scannar sig till samma nivå finns ingen stapel utan endast en prick.

Läroplans målområde ”Normer och värden”
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Analys: Läroplans målområde ”Normer och värden”
Nivån har höjts något sedan föregående år. Flera av förskolorna har sedan scanningsmaterialet
togs fram arbetat med normer och värden som ett utvecklingsområde. Scanningsverktyget har
tydliggjort vilka intentioner läroplanen har med målområdet ”Normer och värden”, och detta har
resulterat i att arbetslagen har blivit skickligare på att identifiera och säkerställa
läroplansuppdraget.
Rektorsgruppen har vid flera tillfällen diskuterat och arbetat med olika delar av
värdegrundsuppdraget, bland annat utifrån litteratur och workshops.
En av Barn-och elevhälsans specialpedagoger och barnombudsmannen har tagit fram en
föreläsning om kränkande behandling som alla förskolor kommer att lyssna till. Föreläsningen har
provats och reviderats i rektorsgruppen. På grund av den rådande pandemin har endast tre av
tretton förskoleområden hunnit ta del av föreläsningen.
Barn - och elevhälsan

Förskolorna har i hög grad efterfrågat barnhälsans resurser, med uppdrag på de flesta av
förskolorna. De inkomna uppdragen har till övervägande del handlat om utmanande beteenden.
Utmanande beteenden kan ta sig uttryck på olika sätt: det kan vara barn som upplevs stökiga, barn
som är högljudda och uppvisar utagerande beteenden, utmanar verksamheterna mer och ställer
högre krav på pedagogernas förhållningssätt än de barn som förhåller sig mer passivt och
försiktiga.
Utifrån uppdragen visar det sig att pojkar förekommer mer frekvent i förskolornas behov av
insatser från Barn- och elevhälsan. Pojkar uppvisar fler utmanande beteenden som ställer högre
krav på verksamhetens förmåga att möta dem. Flickor har en större social förmåga att anpassa sig
till sin kontext, vilket även styrks av forskning inom området.
Handledningsuppdrag sker huvudsakligen genom observation i barngrupp med efterföljande
handledning vid upp till tre tillfällen med en eller flera pedagoger. Uppdraget avslutas med
utvärdering och uppföljning.
Specialpedagogerna i barnhälsan föreläser och genomför workshops för pedagogerna kring
autism, utmanande beteenden och språkmedvetenhet. Kompetensutvecklingen har till stor del
skett på förskolornas APT, studiedagar och inom ramen för det interna fortbildningsprogrammet.
De uppdrag som inkommit kopplat till tal och språk har övervägande gällt att synliggöra
pedagogens förhållningssätt gentemot barnet. Det kan bland annat handla om pedagogens
språkbruk eller hur pedagogen kan tydliggöra de förväntningar som ställs på barnet i ett
sammanhang utifrån tal och språk. Det kan röra sig om kompetenshöjning, att öka förståelse för
barns språkutveckling och att sortera i vilka språkliga utmaningar som barnet har.
Övergripande har handledningsuppdragen till största del inbegripit barn med autism, språklig
sårbarhet och barn med utmanande beteenden. Det förekommer att barn har en kombination av
olika behov som gör det svårare för pedagogerna, och därför behöver de stöd och hjälp från
specialpedagogerna.
Samtliga insatser syftar till att utveckla pedagogens förståelse för sammanhanget som barnet
befinner sig i och på så sätt bli skickligare på att skapa tydligare undervisningsmiljöer.
Pedagogernas kompetenser och förhållningssätt är ytterst viktigt för att utbildningen ska bli
inkluderande för varje barn.
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Min / Max

28

Medel

Edda (11) Vt19
Edda (11) Vt20
Ragna (2) Vt19
Ragna (2) Vt20

Hällsbo (4) Vt19
Hällsbo (4) Vt20
Karusellen (4) Vt19
Karusellen (4) Vt20
Ängsbo (2) Vt19
Ängsbo (2) Vt20

Aspbacken (5) Vt19
Aspbacken (5) Vt20
Silverskatten (4) Vt19
Silverskatten (4) Vt20
Växthuset (4) Vt19
Växthuset (4) Vt20

Skutan (4) Vt19
Skutan (4) Vt20
Björken (4) Vt19
Björken (4) Vt20
Norrbacka (6) Vt19
Norrbacka (6) Vt20

Saturnus (3) Vt19
Saturnus (3) Vt20
Orion (6) Vt19
Orion (6) Vt20
Raketen (3) Vt19
Raketen (3) Vt20

Saga (2) Vt19
Saga (2) Vt20
Brage (4) Vt19
Brage (4) Vt20
Ymer(4) Vt19
Ymer(4) Vt20

Lyan (2) Vt19
Lyan (2) Vt20
Delfinen (2) Vt19
Delfinen (2) Vt20

Märstadal (2) Vt19
Märstadal (2) Vt20
Tallholma (5) Vt19
Tallholma (5) Vt20

Tils (8) Vt19
Tils (8) Vt20
Granby (2) Vt19
Granby (2) Vt20

Nyborgen (4) Vt19
Nyborgen (4) Vt20
Maskrosen (2) Vt19
Maskrosen (2) Vt20

3,5

Tingvalla (4) Vt19
Tingvalla (4) Vt20
Vallmon (4) Vt19
Vallmon (4) Vt20
Ärlingsheden (4) Vt19
Ärlingsheden (4) Vt20

4
Sätuna (5) Vt19
Sätuna (5) Vt20
Söderbrinken (2) Vt19
Söderbrinken (2) Vt20

1

Odensala (4) Vt19
Odensala (4) Vt20
Skepptuna (4) Vt19
Skepptuna (4) Vt20
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Läroplans målområde ”Omsorg, utveckling och lärandet”
Omsorg, utveckling och lärandet
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Analys: Läroplans målområde ”Omsorg, utveckling och lärandet”
Detta är ett omfattande målområde som på många sätt hör ihop med de övriga målområdena i
förskolans läroplan. Att målområdena går in i varandra gör att det är komplicerat att renodla
resultaten. Det är svårare att nå nivå 3 i scanningsmaterialet för detta målområde eftersom det är
den breda basen i förskolans läroplan och innefattar väldigt många delar. För att kunna uppnå
högre resultat krävs förmodligen fler legitimerade förskollärare. Utvecklade drivande ledningsteam
med rektor och pedagogista gör också skillnad för utvecklingen av undervisningen.
I scanningen har nästan hälften av förskolorna sänkt sin bedömning. Resultatet av scanningen kan
bero på att arbetslagen har blivit skickligare på att identifiera nivån på undervisningen kopplat till
intentionen i läroplanen. När kompetensen blir högre hos pedagogerna både när det gäller
intentionerna i läroplanen och att utvärdera innehållet i förskolans utbildning med
scanningsmaterialet så blir det tydligare vad som brister och som behöver utvecklas.
Under våren 2020 har coronapandemin minskat den gemensamma utvecklingen för pedagogerna,
eftersom intern och extern fortbildning har fått ställas in. Nätverk och gemensamma
arbetsplatsträffar har inte kunnat genomföras. Detta innebär att reflektionen över sin egen
praktik, det vill säga innehållet i verksamheten, har varit ojämn och inte alltid lätt att genomföra
när det dessutom har varit mycket få barn i förskolorna under våren.
Förskolorna har under pandemin nyttjat utemiljön ännu mer än vad de brukar. De flesta förskolor
lyfter fram att de har utvecklat och fortsätter att utveckla utemiljön så att den motsvarar de
pedagogiska rum kopplat till förskolans läroplan som också finns inomhus i förskolan. Många
förskolor har också kopplat organisationen med fördelning av pedagoger till olika delar av gården
där inspirerande utforskande miljöer byggs.
Nyanländas lärande

Hösten 2019 skrevs avtal mellan Sigtuna kommun och Skolverket om projektet Nyanländas
lärande. Projektet sträcker sig från förskola, grundskola, gymnasiet och upp till Komvux och gäller
fram till sommaren 2022.
För förskolans del omfattas alla kommunala förskolor av projektet Nyanländas lärande.
Inriktningen är språkutveckling, övergångar och introduktion. Arbetet startade med en fördjupad
kartläggning av alla förskolors språkutvecklande arbetssätt och innefattar intervjuer av
ledningsgrupper, genomgång av språkmiljöer och pedagogernas medvetenhet om ett
språkutvecklande arbetssätt. En bilaga till scanningsmaterialet har arbetats fram med rubriken
språk och kommunikation. Bilagan scannar områdena språklig och kommunikativ interaktion,
litteratur och läsning, fysisk multimodal språkmiljö samt kulturell identitet, demokrati och
mångfald. Bilagan finns med i kvalitetsscanningen från höstterminen 2020.
Under perioden 2020 till och med vårterminen 2022 kommer insatserna i projektet Nyanländas
lärande att vara prioriterade.
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30

Medel

Edda (11) Vt19
Edda (11) Vt20
Ragna (2) Vt19
Ragna (2) Vt20

Hällsbo (4) Vt19
Hällsbo (4) Vt20
Karusellen (4) Vt19
Karusellen (4) Vt20
Ängsbo (2) Vt19
Ängsbo (2) Vt20

Aspbacken (5) Vt19
Aspbacken (5) Vt20
Silverskatten (4) Vt19
Silverskatten (4) Vt20
Växthuset (4) Vt19
Växthuset (4) Vt20

Skutan (4) Vt19
Skutan (4) Vt20
Björken (4) Vt19
Björken (4) Vt20
Norrbacka (6) Vt19
Norrbacka (6) Vt20

Saturnus (3) Vt19
Saturnus (3) Vt20
Orion (6) Vt19
Orion (6) Vt20
Raketen (3) Vt19
Raketen (3) Vt20

Saga (2) Vt19
Saga (2) Vt20
Brage (4) Vt19
Brage (4) Vt20
Ymer(4) Vt19
Ymer(4) Vt20

Lyan (2) Vt19
Lyan (2) Vt20
Delfinen (2) Vt19
Delfinen (1) Vt20

Märstadal (2) Vt19
Märstadal (2) Vt20
Tallholma (5) Vt19
Tallholma (5) Vt20

Tils (8) Vt19
Tils (8) Vt20
Granby (2) Vt19
Granby (2) Vt20

Nyborgen (4) Vt19
Nyborgen (4) Vt20
Maskrosen (2) Vt19
Maskrosen (2) Vt20

3,5

Tingvalla (4) Vt19
Tingvalla (4) Vt20
Vallmon (4) Vt19
Vallmon (4) Vt20
Ärlingsheden (4) Vt19
Ärlingsheden (4) Vt20

4
Sätuna (5) Vt19
5ätuna (5) Vt20
Söderbrinken (2) Vt19
Söderbrinken (2) Vt20

1

Odensala (4) Vt19
Odensala (4) Vt20
Skepptuna (4) Vt19
Skepptuna (4) Vt20
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Analys: Läroplans målområde ”Barns delaktighet och inflytande”
Barns delaktighet och inflytande
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Analys: Läroplans målområde ”Barns delaktighet och inflytande”
Målområdet om barns delaktighet och inflytande har höjt sitt totala resultat marginellt. Jämfört
med vårterminen 2019 är det en mindre spridning av resultatet inom förskolorna. 2019 hade sju
förskolor en spridning mellan bristfällig, grundläggande och utvecklade nivå. I vårens scanning är
spridningen till stor del komprimerad mellan grundläggande och utvecklande. Det innebär att
förskolorna har höjt lägstanivån till grundläggande och därmed uppfyller läroplanens intentioner
till större del.
Ett projekterande arbetssätt där projekten utgår ifrån barnens tankar, hypoteser och deras aktiva
reflektioner i grupp styrkt av pedagogisk dokumentation i en projektstruktur ökar barnens
delaktighet och inflytande.
Projektstrukturerna i flera av förskolorna har blivit tydligare och reflektionen är mer systematisk i
både organisation och frågeställningar.
Förskolor arbetar med bland annat barns delaktighet och inflytande i samlingar och på
morgonmöten där många barn kommer till tals och får chansen att lyssna på andra. Under dessa
möten får barnen prata om vad som ska hända under dagen vilket ger dem trygghet. De får också
prata om insikter från olika projekt och egna funderingar som de vill lyfta med varandra. Att ha en
öppen kommunikation med barnen leder till en ömsesidig respekt. Alla barn får möjligheter utan
att begränsas vilket gör att förskolan kan arbeta med allas lika värde.
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Min / Max
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Medel

Edda (11) Vt20
Edda (11) Vt19
Ragna (2) Vt20
Ragna (2) Vt19

Hällsbo (4) Vt19
Hällsbo (4) Vt20
Karusellen (4) Vt19
Karusellen (4) Vt20
Ängsbo (2) Vt19
Ängsbo (2) Vt20

Aspbacken (5) Vt19
Aspbacken (5) Vt20
Silverskatten (4) Vt19
Silverskatten (4) Vt20
Växthuset (4) Vt19
Växthuset (4) Vt20

Skutan (4) Vt19
Skutan (4) Vt20
Björken (4) Vt19
Björken (4) Vt20
Norrbacka (6) Vt19
Norrbacka (6) Vt20

Saturnus (3) Vt19
Saturnus (3) Vt20
Orion (6) Vt19
Orion (6) Vt20
Raketen (3) Vt19
Raketen (3) Vt20

Saga (2) Vt19
Saga (2) Vt20
Brage (4) Vt19
Brage (4) Vt20
Ymer(4) Vt19
Ymer(4) Vt20

Lyan (2) Vt19
Lyan (2) Vt20
Delfinen (2) Vt19
Delfinen (2) Vt20

Märstadal (2) Vt19
Märstadal (2) Vt20
Tallholma (5) Vt19
Tallholma (5) Vt20

Tils (8) Vt19
Tils (8) Vt20
Granby (2) Vt19
Granby (2) Vt20

Nyborgen (4) Vt19
Nyborgen (4) Vt20
Maskrosen (2) Vt19
Maskrosen (2) Vt20

3,5

Tingvalla (4) Vt19
Tingvalla (4) Vt20
Vallmon (4) Vt19
Vallmon (4) Vt20
Ärlingsheden (4) Vt19
Ärlingsheden (4) Vt20

4
Sätuna (5) Vt19
5ätuna (5) Vt20
Söderbrinken (2) Vt19
Söderbrinken (2) Vt20

1

Odensala (4) Vt19
Odensala (4) Vt20
Skepptuna (4) Vt19
Skepptuna (4) Vt20

Förskola

Analys: Läroplans målområde ”Förskola och hem”
Förskola och hem
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Förskola

Analys: Läroplans målområde ”Förskola och hem”
Resultatet inom målområdet är fortfarande scannat till den högsta nivån bland de fem områdena
som har scannats. Scanningsmaterialet under målområdet ”Förskola och hem” innehåller
områdena introduktion, relation, kommunikation och mötesformer.
Digitala plattformar som Tempus och Instagram möjliggör kommunikation. Coronapandemin
under våren 2020 har inneburit att förskolorna har förändrat sina former för möten. Det gäller
bland annat vid lämningar och hämtningar och vid olika sammankomster som föräldramöten och
utvecklingssamtal.
De förändrade förutsättningarna under våren har också inneburit att förskolorna har behövt
reflektera mer över sina kommunikationsvägar och säkerställa att de når alla familjer.
Framgångsfaktorer som gör att resultatet är högt kan vara att de flesta förskolor arbetar med att
möta vårdnadshavarna och familjerna på många olika sätt. Det kan vara att de aktivt följer upp
händelser, är hjälpsamma i alla frågor även om de inte kan ge svar direkt eller hänvisar till andra
instanser om frågorna rör sådant som ligger inom förskolans område. Andra instanser kan till
exempel vara barnavårdscentral eller huvudmannen, vid övergripande frågor.
Även förändringar i struktur har bidragit till en högre måluppfyllelse. Det handlar till exempel om
att pedagoger och rektor har en nära kommunikation för att fånga vårdnadshavares funderingar
och frågor och en relativt skyndsam återkoppling till vårdnadshavare.
Huvudmannen har i samarbete med rektorerna tagit fram Tillsammans-dokumentet ör förskola
och hem. Utifrån detta dokument har förskolorna sett över flödet av information och
kommunikation mellan förskolan och hemmen. Detta har inneburit att en del förskolor har
förändrat formerna av information och i en del fall blivit tydligare i att kontinuerligt använda sig
av veckobrev eller månadsbrev och särskilja när informationen är ytterst viktig som handlar om
specifika händelser.
De höga scanningsresultaten hör också ihop med att förskolorna arbetar för att se över
mötesstrukturer och utveckla mötesformer på olika sätt. Till exempel är det brukligt att träffa
vårdnadshavarna i ett föräldramöte på kvällstid när höstterminen startat. Det är ett traditionellt
sätt att genomföra dessa möten som inte alltid är så framgångsrikt. Det beror på att
vårdnadshavare till förskolebarn behöver vara hemma på kvällstid för att äta middag och lägga
sina barn för natten. Att utifrån den förståelsen av vårdnadshavarnas situation i stället erbjuda
föräldramöten vid andra tidpunkter under dagen och organisera verksamheten så att det är möjligt
är exempel på förskolorna ser över mötesstrukturer och utvecklar mötesformer.
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1

Min / Max

34

Medel

Edda (11) Vt19
Edda (11) Vt20
Ragna (2) Vt19
Ragna (2) Vt20

Hällsbo (4) Vt19
Hällsbo (4) Vt20
Karusellen (4) Vt19
Karusellen (4) Vt20
Ängsbo (2) Vt19
Ängsbo (2) Vt20

Aspbacken (5) Vt19
Aspbacken (5) Vt20
Silverskatten (4) Vt19
Silverskatten (4) Vt20
Växthuset (4) Vt19
Växthuset (4) Vt20

Skutan (4) Vt19
Skutan (4) Vt20
Björken (4) Vt19
Björken (4) Vt20
Norrbacka (6) Vt19
Norrbacka (6) Vt20

Tingvalla (4) Vt19
Tingvalla (4) Vt20
Vallmon (4) Vt19
Vallmon (4) Vt20
Ärlingsheden (4) Vt19
Ärlingsheden (4) Vt20

Saturnus (3) Vt19
Saturnus (3) Vt20
Orion (6) Vt19
Orion (6) Vt20
Raketen (3) Vt19
Raketen (3) Vt20

Saga (2) Vt19
Saga (2) Vt20
Brage (4) Vt19
Brage (4) Vt20
Ymer(4) Vt19
Ymer(4) Vt20

Lyan (2) Vt19
Lyan (2) Vt20
Delfinen (2) Vt19
Delfinen (2) Vt20

Märstadal (2) Vt19
Märstadal (2) Vt20
Tallholma (5) Vt19
Tallholma (5) Vt20

Tils (8) Vt19
Tils (8) Vt20
Granby (2) Vt19
Granby (2) Vt20

Nyborgen (4) Vt19
Nyborgen (4) Vt20
Maskrosen (2) Vt19
Maskrosen (2) Vt20

Sätuna (5) Vt19
5ätuna (5) Vt20
Söderbrinken (2) Vt19
Söderbrinken (2) Vt20

1

Odensala (4) Vt19
Odensala (4) Vt20
Skepptuna (4) Vt19
Skepptuna (4) Vt20

Förskola

Läroplans målområde ”Uppföljning, utvärdering och utveckling”
Uppföljning, utvärdering och utveckling
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Förskola

Analys: Läroplans målområde ”Uppföljning, utvärdering och
utveckling”
Endast tre förskolor ligger kvar på samma resultat i scanningen som föregående år. De övriga
förskolorna har antingen gjort förflyttningar uppåt eller neråt.
Scanningsmaterialet under målområdet ”Uppföljning, utvärdering och utveckling” innehåller
områdena beskriva kunskap och lärande, dokumentation av grupp, dokumentation av individ och
vårdnadshavares delaktighet.
Några förskolor har blivit skickligare på att synliggöra och analysera verksamheten och därmed
scannat sig högre. Andra förskolor har scannat sig lägre än tidigare vilket kan bero på att
scanningsmaterialet inom ”Uppföljning, utvärdering och utveckling” innehåller delar som bygger
på att förskolan bjuder in vårdnadshavare i verksamheten.
Våren har inneburit att flera av våra förskolor har haft mycket få barn och därmed har det varit
svårt att bjuda in till reflektion kring den pedagogiska dokumentationen som gäller barnen.
Huvudmannen har identifierat att förskolorna är starka på området dokumentation av grupp där
många av förskolorna ligger på en utvecklande och ibland avancerad nivå. När förskolorna
scannar sig till utvecklande inom området dokumentation i grupp uppfyller de
scanningsmaterialets intention att ”Pedagogerna reflekterar gemensamt med stöd av en
projektstruktur för att systematiskt synliggöra barnens uttryck och undersökande. De pedagogiska
valen grundar sig i pedagogernas tolkning av detta.” När förskolorna scannar sig till den högsta
nivån, avancerad nivå, inom området dokumentation av grupp innebär det att ”Pedagogerna
formulerar kontinuerligt medvetna teoretiska ställningstaganden som knyter an till de pedagogiska
valen.” I och med att förskolorna dokumenterar det projekterande arbetet i en projektstruktur och
reflekterar över innehållet i verksamheten kopplat till läroplanen på en gruppnivå blir detta en
styrka i de allra flesta arbetslag.
Däremot är området dokumentation av individ en brist i många arbetslag. Alla arbetslag når
bristfällig nivå inom området. Bristfällig nivå inom dokumentation av individ innebär att ”Det
finns dokumentation av barnen i form av foton och minnesbilder.” Redan på grundläggande nivå
blir det svårt för de flesta arbetslag att nå upp till läroplanens intentioner. Grundläggande nivå av
dokumentation av individ i scanningsmaterialet innebär att ”Varje barns lärande och utveckling
dokumenteras och deras möjlighet till inflytande utvärderas”.
Huvudmannens erfarenhet är att det finns svårigheter med att dokumentera varje barns utveckling
och lärande på grund av att barnen inte kan berätta om sitt eget lärande på det sätt som äldre barn
kan göra. När pedagoger dokumenterar enskilda barns utveckling och lärande behöver det göras
med stor respekt. Barns utveckling och lärande sker i många olika situationer och i olika
kontexter, både på förskolan och i hemmet. Pedagogerna i förskolan ser en del av barnet och dess
utveckling och lärande, vårdnadshavarna och familjen en ytterligare del. Därmed behöver
vårdnadshavarna vara delaktiga i förskolans uppdrag i uppföljning, utvärdering och utveckling.
Scanningsmaterialets sista område i uppföljning, utvärdering och utveckling gäller just
vårdnadshavarnas delaktighet. Där innebär grundläggande nivå att ”Det förs samtal med
vårdnadshavare där man beskriver varje barns utveckling.” Huvudmannen kommer att fortsätta
föra dialog med rektorerna utifrån vad verksamheterna behöver för stöd i arbetet med att utveckla
området dokumentation av individ.
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Resultat: Värdegrundsuppdraget
Svarsfrekvens på elev- och föräldraenkät vårtermin 2020
Målgrupp

Vårdnadshavare

Antal svar
samtliga

1 815

Antal svar
kommunal regi

1 420

Svarsfrekvens
Samtliga %

67

Svarsfrekvens
kommunal regi %

60

I Sigtuna kommun finns 20 fristående förskolor. De bedrivs i flera olika företagsformer som
personal- eller föräldrakooperativ, aktiebolag eller stiftelser. Det finns förskolor som har särskilda
inriktningar, exempelvis Waldorf och Montessori.
Barn- och ungdomsnämnden beviljar tillstånd och utövar tillsyn över samtliga fristående förskolor
i kommunen. Inom ramen för tillsynen granskas att huvudmannen och den aktuella förskolan
uppfyller läroplanen, skollagens och övriga författningars krav. Tillsynen genomförs av tjänstemän
inom förvaltningen genom intervjuer och verksamhetsobservationer. Till följd av
coronapandemin har inga tillsynsbesök gjorts sedan januari 2020.
Som hemkommun är målet att redovisa resultat på både hemkommun- och huvudmannanivå. För
grundskolorna kan en jämförelse av betygsstatistik göras eftersom alla huvudmän sammanställer
den på samma sätt. Men det är svårare att jämföra kunskapsresultaten mellan kommunala och
fristående förskolor. Alla huvudmän ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete där en uppföljning och
utvärdering av läroplanens mål och uppdrag ska göras. Det är upp till huvudmannen för den
fristående förskolan att besluta om hur uppföljningen och utvärderingen ska genomföras. Det är
inte heller något som rapporteras vidare och sammanställs till offentlig statistik. Inom ramen för
tillsynen granskas det systematiska kvalitetsarbetet och kommunen får då en bild av hur den
aktuella förskolan arbetar med detta.
Då de fristående enheterna deltar i kommunens föräldraenkät kan resultaten av enkäten jämföras
inom avsnittet värdegrundsuppdraget och nöjd kund-index (NKI).
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Trygghet och motverka illabehandling
”Mitt barn känner sig tryggt i förskolan”

Kommunal huvudman jmf. över tid*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020

”Mitt barn känner sig tryggt i förskolan”

Samtliga huvudmän per förskola
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Förskola
”Personalen motverkar aktivt att något barn behandlas illa”

Kommunal huvudman jmf. över tid*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020
”Personalen motverkar aktivt att något barn behandlas illa”

Samtliga huvudmän per förskola
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Analys: Trygghet och motverka illabehandling
I Sigtuna kommun finns det 14 fristående förskolor och 6 föräldrakooperativ.
De flesta föräldrakooperativt drivna förskolorna finns bland de som har de högsta resultaten i
föräldraenkäten. Det betyder att av de vårdnadshavare som har sina barn placerade på en enskild
förskola är de som själva är med och driver förskolan mest nöjda.
Övriga enskilda förskolor har blandade resultat, precis som de kommunalt drivna förskolorna. De
enskilda förskolorna är över lag mindre än de kommunalt drivna. Många av de enskilda
förskolorna har två till fyra avdelningar medan de kommunalt drivna förskolorna övervägande är
mellan fyra till åtta avdelningar och ändå upp till tio avdelningar.
Flera av de enskilda förskolorna har tydliga pedagogiska inriktningar, till exempel
Montessoripedagogik och Waldorfpedagogik.
De höjda resultaten i föräldraenkäten kan bero på det värdegrundsarbete som har pågått både på
rektorsnivå och på förskolorna i arbetslagen. Rektorerna har vid flera rektorsmöten diskuterat och
arbetat med olika delar av värdegrundsuppdraget och organiserat i sina verksamheter för ett
värdegrundsarbete.
Scanningsverktyget har gjort det tydligt vilka intentioner läroplanen har med målområdet
”Normer och värden” där arbetet med trygghet och mot kränkande behandling ingår. Detta har
resulterat i att arbetslagen har blivit skickligare på att identifiera och säkerställa
läroplansuppdraget.
I kommunikationen till vårdnadshavarna bland annat genom månadsbrev har förskolorna blivit
bättre på att informera om arbetet med trygghet och mot kränkande behandling.
Dessutom kan de höjda resultaten i föräldraenkäten också bero på att vårdnadshavarna under den
rådande pandemin haft en närmare kontakt med förskolans pedagoger och därmed fått mer
information om det som hänt under dagen.
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Utveckling och lärande
”Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande på förskolan”

Kommunal huvudman jmf. över tid*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020

”Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande på förskolan”

Samtliga huvudmän per förskola
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Analys: Utveckling och lärande
Höjningen av resultatet i frågan om ”Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande” kan bero på
att scanningsmaterialet tydligare visar vad uppdraget innebär och att pedagogerna har blivit bättre
på att förmedla innehållet i utbildning och hur det dagliga arbetet är kopplat till uppdraget.
Ett digitalt arbetssätt med att dokumentera verksamheten och kommunicera detta till
vårdnadshavare skapar andra möjligheter än förut. De flesta av förskolorna har utvecklat detta
och fortsätter att utveckla nya sätt att kommunicera på.
Föräldraenkäten besvarades under coronapandemins mest intensiva period, vilket innebar att det
var mycket få barn på de flesta förskolorna och därmed få vuxenkontakter mellan pedagoger och
vårdnadshavare. Ett resultat av det kan vara att pedagogerna haft mer möjlighet till att beskriva
och förklara innehållet i verksamheten och delge dagens lärandeaktiviteter vid hämtningar och
lämningar.
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Inflytande i verksamheten
”Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten”

Kommunal huvudman jmf. över tid*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020
”Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten”

Samtliga huvudmän per förskola
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Förskola

Analys: Inflytande i verksamheten
Många av de forum för samverkan där förskolan och vårdnadshavarna träffas fysiskt har inte gått
att genomföra under den rådande pandemin. Det gäller till exempel utvecklingssamtal,
föräldraråd, reflektionsträffar och föräldramöten. I dessa forum har vårdnadshavarna stor
möjlighet till inflytande på olika sätt vilket inte har varit möjligt under detta år.
Information som har gått ut till vårdnadshavare har varit tydlig och informativ och inte bjudit in
till dialog. Det har minskat vårdnadshavarnas inflytande.

43

Förskola

Nöjdhet med information
”Jag är nöjd med informationen om verksamhetens innehåll”

Kommunal huvudman jmf. över tid*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020

”Jag är nöjd med informationen om verksamhetens innehåll”

Samtliga huvudmän per förskola
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Analys: Nöjdhet med information
Redan före coronapandemin arbetade många förskolor med att utveckla ”informationen om
verksamhetens innehåll”. Under pandemin har förskolorna blivit ännu tydligare i sin information
till vårdnadshavare. I det läge som rådde under våren där många familjer inte nyttjade sina
förskoleplatser fick förskolan hitta andra vägar till kommunikation för att nå alla familjer.
Det blev viktigt för förskolorna att säkerställa att alla familjer nåddes av den information som gick
ut och därmed reviderade många förskolor sina kommunikationsvägar och införde nya rutiner.
Initialt under pandemin översattes en del av informationen till många olika språk.
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Resultat: Upplevd kvalitet
Nöjd kund-index (NKI) baseras på tre standardiserade frågor. De tre frågorna har besvarats på en 10-gradig
skala som därefter beräknats till ett övergripande mått på nöjdheten baserat på en sammanvägning av dessa
tre frågor, indexerat till ett värde mellan 0 och 100.
”NKI – Övergripande betyg”

Kommunal huvudman jmf. över tid*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020
”NKI – Övergripande betyg”

Samtliga
huvudmän 2020
F
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Analys: NKI förskola
Höjningen av nöjd kund-index (NKI) är rejält större än föregående år. Bidragande orsaker kan
vara att pedagogerna har blivit bättre på att förmedla innehållet i utbildningen och hur det dagliga
arbetet är kopplat till uppdraget. Ett utvecklat digitalt arbetssätt har underlättat och skapat andra
möjligheter än förut.
Det pågår ett utvecklingsarbete inom de kommunala förskolorna som ger resultat.
Utvecklingsarbetet innefattar kompentensutveckling i flera led. Satsningar görs på förskollärarna
för andra året i rad med en pedagogutbildning i samarbete med Reggio Emilia-institutet. För
närvarande har sextio förskollärare genomgått eller går pedagogutbildning. Totalt fyrtiofem
barnskötare har i flera omgångar gått en fördjupad intern processutbildning. Dessa utbildningar
tillsammans med övrig intern utbildning, bland annat i samarbete med barn och elevhälsan, ger
effekt.
Rektorerna och pedagogistorna träffas kontinuerligt och leds av utvecklingsledare och
verksamhetschef i reflektioner där de skapar gemensam förståelse för uppdraget. I rektorsmöten
sker kollegialt lärande och diskussioner förs som gynnar och utvecklar ledarskapet i varje enskild
enhet.
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Resultat: Medarbetare
Sigtuna kommun: Förskolans medarbetarindikatorer

Indikator

Utfall 2107/2018

Utfall 2018/2019

Utfall 2019/2020

Andelen (%) heltidstjänster med
förskollärarleg, riket*

40

40

40

Andelen (%) heltidstjänster med
förskollärarleg., samtliga
huvudmän*

26

23

23

Andelen (%) heltidstjänster med
förskollärarleg., kommunal regi *

27

25

24

Andelen (%) heltidstjänster med
förskollärarleg., enskild regi *

22

19

20

83

82

81

79

77

79

Hållbart medarbetar- engagemang
(HME), förskolor kommunal
regi**
Hållbart medarbetar- engagemang
(HME), Sigtuna kommun
totalindex**

*Källa Skolverket”
**Källa Sigtuna kommun – Medarbetarundersökning
Förskolans medarbetarindikatorer

Andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation är sammantaget oförändrat under
2019/2020 jämfört med 2018/2019 för kommunens samtliga förskolor. Jämfört med riket ligger
Sigtuna kommun lägre i ”andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation”. För förskolor
inom Sigtuna kommun med kommunal huvudman har ”andelen heltidstjänster med
förskollärarlegitimation” minskat, bland förskolor med enskild huvudman har andelen ökat.
Bristen på legitimerade förskollärare är stor i hela Sverige. Flera insatser pågår med att stärka
arbetsgivarvarumärket hos personal generellt inom Sigtuna kommun där förskollärare ingår som
en kritisk målgrupp. Insatserna syftar till att underlätta arbetet med att rekrytera och behålla
legitimerade förskollärare.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts i Sigtuna kommuns årliga
medarrbetarundersökning som genomförs varje höst. Totalindex för HME har minskat under år
2020 jämfört med 2019 års resultat. Förskolans totala HME-index ligger över resultatet för alla
medarbetare i kommunen. Med utgångspunkt från den av huvudmannen framtagna
arbetsmiljöplanen riktas det resurser och insatser för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö.
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5. Mål för förskolan 2020/2021
Alla barn och elever når högre resultat
•

Samtliga förskolor ska nå lägst grundläggande nivå (nivå 2) inom samtliga läroplanens
målområden.

•

Samtliga arbetslag i alla förskolor ska tillsammans med en scanningsledare scanna
innehållet i utbildningen för att identifiera sina utvecklingsområden. Scanningen sker med
Sigtuna kommuns självscanningsverktyg som är kopplat till läroplanens målområden.

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
•

Samtliga barn ska vara trygga i förskolan.

•

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.

•

Andelen legitimerade förskollärare ökar så att varje avdelning uppnår minst en legitimerad
förskollärare.

•

Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.

6. Sammanfattning av huvudmannens planerade
insatser 2020/2021
Den centrala staben kommer att ha fokus på Sigtuna kommuns servicekoncept och utforma
servicelöften avseende nämndens verksamheter. Ett servicelöfte ska beskriva vilken tjänst
kommunen erbjuder samt vad mottagaren kan förvänta sig. Servicelöftet ska vara möjligt att mäta
och följa upp. Huvudmannen tog fram Tillsammans hem och förskola och Tillsammans hem och skola
under föregående år. I dessa dokument förtydligar förvaltningen vilka förväntningar hem och
förskola/skola kan ha på varandra, vilka forum för samverkan och information som finns, samt
hur det övergripande trygghetsarbetet ser ut på våra förskolor och skolor. Huvudmannen ska
uppdatera dokumenten och hitta möjligheter att mäta servicelöften. Utifrån återkopplingen som vi
har fått i samband med föräldra- och elevenkäten återstår ett arbete att göra med
implementeringen av det nya arbetssättet, eftersom många föräldrar angav att de inte kände till
dokumenten.
Barn- och ungdomsförvaltningen implementerar under 2021 tillsammans med Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen ett nytt verksamhetssystem för samtliga skolformer.
Systemlösningen inkluderar lärplattform, schema, elevregister och administration. Fokus ligger på
att ge förbättrat systemstöd i verksamheten, ökad användarvänlighet, bättre kommunikation
vårdnadshavare samt effektivare administration.
Samarbetet inom FoSam fortsätter. Syftet med samverkansprojektet är professions- och
verksamhetsutveckling inom förskola och grundskola utifrån forskning. En rektor från förskolan
och en rektor från grundskolan ingår i FoSams nya satsning Skolledarakademin.
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Målområde 1: Alla barn och elever når högre resultat
Huvudmannen har ett fortsatt fokus på likvärdig utbildning. Detta innebär att koppla ytterligare
rutiner till det gemensamma verktyget för bedömning av förskolans kvalitet och måluppfyllelse –
Kvalitetsscanningssystem.
Huvudmannen fortsätter arbetet utifrån inlämnad åtgärdsplan och samarbetet med kolverket om
”nyanländas lärande – riktade insatser”.
Huvudmannen kommer fortsätta att utveckla förskolebibliotek på fler förskolor i kombination
med statsbidraget för språkutveckling.
Fortsatt prioritering och utveckling av SigVända som stödjer förskolornas hållbarhetsarbete och
utveckla SigVända som mötesplats för utbildning. Insatsen finansieras av statsbidraget
kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan.
Fortsatt prioritering av utvecklingsledare med fortbildningsinsatser som stödjer förskolornas
lärandeuppdrag och utvecklar arbetet med likvärdig förskola. Insatsen finansieras av statsbidraget
kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan.
Huvudmannen kommer att kartlägga det språkutvecklande arbetet på varje förskola kopplat till
innehållet i undervisningen och till de pedagogiska miljöerna. 1
En bilaga till scanningsmaterialet ska arbetas fram med rubriken språk och kommunikation.
Bilagan scannar områdena språklig och kommunikativ interaktion, litteratur och läsning, fysisk
multimodal språkmiljö samt kulturell identitet, demokrati och mångfald.
Det övergripande dokumentet Principer för språkutveckling revideras och byter namn till Central
språkplan för att ligga till grund för varje förskolas egna språkplaner.

Målområde 2: Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
Huvudmannen kommer tillsammans med individ och familjeomsorgsförvaltningen att starta en
pilotutbildning genom att utbilda pedagoger i ett förskoleområde i våldsprevention.
Huvudmannen kommer att öka samverkan med Region Stockholm genom att
barnavårdscentralen och närliggande förskolor i Valstaområdet utvecklar ett nära samarbete.
En processgrupp bestående av förskollärare, pedagogistor och rektorer inleds för att utveckla
introduktionen när barn börjar i förskolan. Introduktionen ska vara mer likvärdig mellan förskolor
än vad den är nu.
En översyn av handlingsplanen Övergångar mellan förskola och grundskola ska göras.
Utvecklingsledare förskola och grundskola tillsammans med verksamhetschefer ska säkerställa
och ge förutsättningar för att handlingsplanen efterföljs.

Målområde 3: Engagerade medarbetare med rätt kompetens
Huvudmannen fortsätter satsningen på att höja förskollärartätheten.
Samarbetet inom FoSam fortsätter. Syftet med samverkansprojektet är professions- och
verksamhetsutveckling inom förskola och grundskola utifrån aktuell forskning. Inom ramen för
FoSam har de kommunala förskolorna och grundskolorna ledamöter i Skolledarakademin.

1

Insats inom ramen för projektet Nyanländas lärande tillsammans med Skolverket.
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Huvudmannen ska ingå ett samarbete med Uppsala universitet och fortsätta samarbetet med
Stockholms universitet. De flesta förskolor ska ingå samarbeten antingen med Uppsala universitet
eller med Stockholms universitet.
En talpedagog ska anställas i projektet Nyanländas lärande med placering på Barn och elevhälsan
som utbildar alla medarbetare i TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande
Kommunikation.
Samarbete ska inledas med Lena Aronsson som är verksam på Stockholms universitet. Samarbetet
består i att utbilda pedagogistor och rektorer utifrån förskolans pedagogiska och didaktiska arbete
med språk och kommunikation om forskningsbaserad kunskap om barns utveckling och lärande
med specifik inriktning mot språk och kommunikation.
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1. Bakgrund
Kommunala grundskolor 2019/2020
Kommunala skolor

Centralskolan åk F–7
Eddaskolan åk F–4
Ekillaskolan åk 7–9
Galaxskolan åk F–6
Norrbackaskolan åk F–6
Odensala skola åk F–6
Råbergsskolan åk F–6
S:t Olofs skola åk 7–9
S:t Pers skola åk F–6
S:ta Gertrud skola åk F–6
Sagaskolan åk F–5
Skepptuna skola åk F–6
Steningehöjdens skola åk F–7
Sätunaskolan åk F–6
Tingvallaskolan åk F–6
Totalt

Antal elever *

452
279
504
360
333
162
263
427
501
390
364
122
380
351
271
5 159

* Antal barn fastställt 2020-03-31

Fristående grundskolor 2019/2020
Fristående skolor

Josefinaskolan, grundskola
Sigtunaskolan hum. läroverket, gr
Skolan Bergius
Väringaskolan
Totalt

Antal elever *

* Antal barn fastställt 2020-03-31
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199
204
198
232
833
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Kvalitetsarbete i grundskolan
Huvudmannen utvärderar kvaliteten i grundskolan utifrån läroplanens kunskapsuppdrag och
värdegrundsuppdrag. Utöver det utvärderas den upplevda kvaliteten.
Kunskapsuppdraget

På huvudmannanivå följer vi upp kunskapsresultaten två gånger under läsåret: vid höstterminens
slut samt vid slutet av läsåret. Vid varje uppföljningstillfälle sammanställer vi resultat om
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 läsåret gör varje skola och huvudmannen
en större sammanställning av enhetens resultat. Den innehåller en sammanställning av andelen
som nått kravnivån för godtagbara kunskaper i årskurs 3 och av betyg i årskurs 6–9.
Huvudmannen följer även upp behörighet till vidare studier samt meritvärde.
Sammanställningarna analyseras för att både skolorna och huvudmannen ska kunna arbeta
vidare med ständiga förbättringar. I mitten av varje höst görs en kvalitetsredovisning på varje
skolenhet och på huvudmannanivå. När den officiella statistiken sent på hösten publiceras av
Skolverket sammanställs resultaten från de nationella proven, och korrelationen mellan
resultaten i nationella prov och betyg följs upp.
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 på
skolan för att få en förståelse för 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 vår genomför vi en föräldra- och elevenkät. Den riktar sig till elever i årskurs 3, 5 och 8
samt deras vårdnadshavare. Undersökningarna syftar till att ge oss en bild av hur elever och
föräldrar upplever verksamheten. Om det finns områden där de inte är nöjda analyserar vi vad
det kan bero på och beslutar om åtgärder.
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2. Mål för grundskolan 2019/2020
Alla barn och elever når högre resultat
•

Samtliga elever ska nå 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.

Elever och föräldrar i grundskolan ska vara nöjda med sin skola/sina barns skola.
•

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

•

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

•

Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ökar.

•

Utöka antalet speciallärare/pedagoger med en per skola som har lågstadieklasser F–3.

•

Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.

3. Sammanfattning av huvudmannens genomförda
insatser i grundskolan 2019/2020
Huvudmannen har fokuserat på strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Huvudmannen har strukturerat stöd- och utvecklingsarbetet kring det systematiska
kvalitetsarbetet i rektorsgruppen utifrån ett årshjul. Under läsåret genomfördes två kvalitetsdagar
gemensamt för alla skolenheter. Fokus under kvalitetsdagarna har varit att visa olika modeller för
analys av resultat. Syftet har varit att synliggöra samband mellan betyg och ämne på enhetsnivå.
Huvudmannen fortsätter med veckovisa möten med rektorerna.
Fokus har varit på skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete genom kollegialt
lärande. Rektorer har fått ta del av kompetenshöjande insatser i form av föreläsningar,
workshops, litteratur och konferenser. Vi har genomfört kompetensutveckling med utgångspunkt
i boken Formativt ledarskap i en digitaliserad värld av Malin Frykman. Bokcirkeln har gett rektorer
stöd för utveckling av skolors verksamheter när det gäller strukturer för organisation och
distribuerat ledarskap.
Samtliga rektorer har med hjälp av sina ledningsgrupper analyserat sina resultat där
huvudmannen har varit behjälplig med underlag och stöd för analysarbetet. Kvalitetsdagar,
kompetensutveckling för lärare och rektorer och resultatdialoger har ökat fokus på regelbunden
uppföljning på arbetslagsnivå av skolornas arbetsplaner.
Inom den centrala staben kommer stort fokus att läggas på att bygga upp en
serviceorganisation. Tillsammans sätter vi upp kvalitets- och effektivitetsmål som kan följas upp
inom barn- och ungdomsförvaltningens ordinarie systematiska kvalitetsarbete.
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Huvudmannen tog fram dokumenten Tillsammans hem och förskola och Tillsammans hem
och skola under föregående år. Dessa dokument förtydligar vilka förväntningar hem och
förskola/skola kan ha på varandra. Vidare stipulerar dokumenten vilka forum för samverkan och
informationsutbyte som finns, samt hur det övergripande trygghetsarbetet ser ut på
huvudmannens förskolor och skolor. Utifrån återkopplingen i samband med föräldra- och
elevenkäten återstår att implementera det nya arbetssättet, eftersom många föräldrar angav att de
inte kände till dokumenten.
Analys gällande arbetet med anmälningar om diskriminering och kränkande behandling ingår
numera i kvalitetsredovisningen.
I februari 2019 beslutade barn- och ungdomsnämnden om en strategisk digitaliseringsplan
som pekar ut riktningen för arbetet med digitalisering inom barn- och ungdomsförvaltningen.
Under året har vi genomfört utbildningsinsatser bland annat inom Office 365 Teams, riktat mot
pedagoger, rektorer, administratörer och stab. Teams är ett system för effektivare undervisning
och internkommunikation. Vidare har rektorerna haft fokus och utbildningsinsatser inom
”Formativt ledarskap i en digitaliserad värld”. Huvudmannen har organiserat nätverk för rektorer,
administratörer, IT-pedagoger, superanvändare och IT-helpers med regelbundna träffar,
kompetensutvecklingsinsatser och stärkt samarbete inom förvaltningen. Huvudmannen har under
läsåret gjort en insats med SKL-verktyget LIKA. LIKA är ett sätt att arbeta systematiskt med
digitaliseringen, där vi skattar vårt nuläge och kan identifiera utvecklingsområden och fokusera
insatser framöver för att höja kvaliteten och likvärdigheten. Digitaliseringsplanen kommer att
revideras i barn- och ungdomsnämnden i februari 2020.
Samarbetet inom FoSam fortsätter. Syftet med samverkansprojektet är professions- och
verksamhetsutveckling inom förskola/skola utifrån aktuell forskning. Samverkan inom FoSam har
inneburit bland annat att Sigtuna kommun har utvalda partnerskolor och förskolor majoriteten av
lärarstudenterna tas emot. Sigtuna kommun har deltagit i ett nätverk med temat
Forskningslitteracitet. Inom ramen för detta nätverk där flera kommuner i Uppsalaregionen deltar
tillsammans med Uppsala universitet har det tagits fram konceptet Skolledarakademin där Sigtuna
kommun representeras med två ledamöter.
Huvudmannen genomför de åtgärder och aktiviteter som beskrivs i den årliga
arbetsmiljöplanen. Utvärdering och analys av föregående års arbetsmiljöplan sker under våren
och en ny arbetsmiljöplan tas i juninämnden.
Förvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan som innehåller strategiska insatser
för arbetet med kompetensförsörjning under de närmaste åren.
Under coronapandemin försvårades arbetet med uppdraget om lärarnas ledarskap i
klassrummet, eftersom förutsättningarna för detta arbete förändrades radikalt. Huvudmannen
genomförde kompetensutveckling med samtliga rektorer inom grundskolan med fokus på
formativt ledarskap.
Skolorna arbetar numera med det obligatoriska bedömningsstödet med stöd av lärare med
specialpedagogisk kompetens i förskoleklass till och med årskurs 3 (läsa-skriva-räkna-garantin).
Insatsen har finansierats med riktat statsbidrag.
Huvudmannen har följt upp att skriftliga omdömen, utvecklingssamtal och IUP för årskurs 1–5
samt registrerats i IST lärande. Under vårterminen genomfördes utvecklingssamtal i stor
utsträckning digitalt för att motverka smittspridning.
Under vårterminen valde Skolverket att ställa in genomförandet av nationella prov.
Huvudmannen fortsatte översynen av organisationen kring och arbetet med elever i behov av
extraordinära insatser. Huvudnamnen har tillsatt en stödfunktion för integrerade
grundsärskoleelever med start augusti 2020. Huvudmannen avser att göra en omorganisation av
kommunens kompetensenheter.
Rutiner för skolpliktbevakning har utarbetats för att säkerställa att alla skolpliktiga elever har en
skolplacering.
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Huvudmannen hade på grund av rådande omständigheter inte haft möjlighet att fokusera på
arbetet med entreprenörskap och internationella samverkansprojekt.
Sociala team har inrättats på fem skolor med stora behov för att förbättra trygghet, trivsel och
studiero samt för att minska lärares arbetsbelastning. Skolenheterna har valts utifrån
enkätresultat och anmälningar till Skolinspektionen samt Barn- och elevombudet. Utöver det har
åtta skolor fått medel att tillsätta funktionen socialpedagog. Insatserna finansieras med statliga
medel för lärarassistenter och likvärdig skola.
Huvudmannen har säkerställt att samtliga skolors ordningsregler innehåller ett avsnitt kring
användning av privata mobiltelefoner.
Insatsen våldsprevention pågår på två av kommunens högstadieskolor. Insatsen finansieras med
projektmedel från SKR.
Naturskolans utbildning för elever till planetskötare i åk 2, 5 och 8 har genomförts delvis,
men har påverkats av coronapandemin.
Arbetet med skolövergångar mellan årskurs 3 och 4 har genomförts delvis. Huvudmannens har
vid arbetet i stället fokuserat på stadiebyten, men detta arbete har inte konkretiserats kring insatser
för att ge skolor ökade förutsättningar att ge grundläggande färdigheter och kunskaper i
svenska, svenska som andra språk och matematik. Arbetet om ökade färdigheter ingår även
inom ramen av statsbidraget Nyanländas lärande i form av lektionsobservationer.
Huvudmannen har riktat resurser till skolor som enligt analysen riskerade att inte nå goda resultat.
De prioriterade skolorna var Ekillaskolan, Norrbackaskolan, Steningehöjdens skola,
Tingvallaskolan, Centralskolan, S:t Pers skola och S:t Olofs skola. Grundskolans ledningsgrupp
tog ställning till handlingsplaner som skolorna presenterade. Utöver de ovannämnda skolorna har
ytterligare skolor lämnat in handlingsplaner för att ta del av likvärdighetsbidraget i syfte att höja
sina resultat. Huvudmannen har gjort prioriteringar av insatser utifrån tillgängliga medel.
Insatserna finansieras med medel från likvärdig skola.
LIKA-självskattning genomförs vanligtvis under vårterminens slut, men på grund av rådande
omständigheter har självskattningen LIKA genomförts under höstterminen 2020. För en likvärdig
skola behöver huvudmannen göra insatser inom digitaliseringsområdet, utifrån resultaten i
självskattningen. Resurs från statliga medel Likvärdig skola har använts till en central IT-pedagog
som ska ge stöd till skolor med utmaningar inom området. Denna pedagog har lett
kommungemensamma nätverk i syfte att stärka det kollegiala lärandet inom kommunen.
Huvudmannen har avsatt resurser från statsbidraget Likvärdig skola för det fortsatta
systematiska kvalitetsarbetet som innefattat våra kvalitetsdagar, vårt system för kvalitetsarbete
(Stratsys) och våra enkäter.
För att säkra likvärdigheten tillsatte huvudmannen en interimresurs/rektor. Resursen har haft
riktat uppdrag på Ekillaskolan.
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4. Resultat och analys
Resultat: Kunskapsuppdraget
Sedan den 1 september 2020 publicerar Skolverket bara statistik på riksnivå. Detta är en
konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB har ändrat sin sekretesspolicy om att fristående
skolors uppgifter omfattas av sekretess. Frågan om statistiksekretessens omfattning har även
prövats av Kammarrätten, vars dom har vunnit laga kraft.
Utifrån Kammarrättens dom har Skolverket bedömt att myndigheten inte heller längre kan
publicera statistik om kommunala huvudmän. Men att enbart publicera statistik om kommunala
huvudmän och inte om enskilda skulle innebära olika förutsättningar för skolhuvudmännen.
Resultat för läsår 2019/2020 redovisas därför utifrån Kolada (kommunens och regionens databas)
på övergripande nivå för Sigtuna kommun. Övriga resultat är hämtade från huvudmannens egna
verksamhetssystem.
Analys skolgemensamma områden

Vid genomgång av de kommunala skolornas kvalitetsredovisningar kan huvudmannen se att det
systematiska kvalitetsarbetet har förbättrats. Flera skolor beskriver processer för delaktighet i
arbetslag och personalgrupp gällande analys och resultat samt förankring av mål och planerade
insatser för kommande läsår. Huvudmannen ser tecken på en ökad analytiskt förhållningssätt där
skolorna beskriver resultat kopplat till skolans organisatoriska förutsättningar och processer
snarare än beskrivning av elevernas svårigheter.
Huvudmannen har alltmer fokuserat på att forma sitt arbete från ett 0–16-årsperspektiv. Barn i
förskolan möts av miljöer som stimulerar till nyfikenhet och ett undersökande förhållningssätt där
stöd i språkutveckling är integrerat i undervisningen. Redan i förskoleklass gör skolan
kartläggningar utifrån bedömningsstöd för att tidigt fånga upp de elever som kan behöva mer
stöd. Färdigheter utvecklas över tid och förädlas. Därför är det viktigt att redan i tidiga år få syn
på vilka elever för vilka anpassningar av undervisningsmiljön är avgörande för fortsatt
skolframgång. Elever som går i grundskolan i Sigtuna kommun ska vara väl förberedda med
färdigheter, kunskaper och motivation för att även uppnå gymnasieexamen.
Översyn kompetensenheter

Huvudmannen har arbetat med översyn av organisation och arbete för elever i behov av särskilt
och extraordinärt stöd. Syftet är att skapa bättre förutsättningar till att möta elever i extraordinära
behov av insatser och främja högre grad av stabilitet. Utifrån forskningsöversikt,
omvärldsbevakning, styrdokument och skollag har bärande pedagogiska principer tagits fram som
grund för det fortsatta arbetet. Interna kartläggningar har genomförts på de kommunala
grundskolorna för att undersöka rådande arbetsprocesser och former för särskild
undervisningsgrupp. Även elevperspektiv, i form av intervjuer, inkluderas i den interna
kartläggningen. Utifrån arbetet som beskrivits ovan kommer förslag på ny organisation för elever i
behov av särskilt och extraordinärt stöd presenteras i december. Under våren 2021 behöver
huvudmannen arbeta med bearbetning och implementering av den nya organisationen.
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Elevhälsan

Flera skolor lyfter i sina kvalitetsredovisningar och arbetsplaner ett fortsatt behov av att arbeta
med det så kallade grundpaketet för tillgänglig lärmiljö. Det som inte framgår är vilka svårigheter
lärarna möter vid implementering av grundpaketet. Ett exempel är om det är kompetensen kring
tillgänglig lärmiljö som behöver utvecklas eller om det i huvudsak gäller svårigheter att omsätta
det inom ramen för undervisningen. Ett annat exempel är att det är svårt att utläsa vilka effekter
de åtgärder som har vidtagits under läsåret har gett för att tillgängliggöra lärmiljön.
Huvudmannen ser att det saknas beskrivningar över hur den lokala elevhälsan arbetar för ökad
måluppfyllelse samt trygghet och studiero. Likaså finns det få aktiviteter kopplade till den lokala
elevhälsans fortsatta arbete. Det behövs därför ytterligare analys tillsammans med rektorerna.
Vidare behöver skolorna beakta denna fråga när de reviderar sina arbetsplaner.
Sammantaget visar detta att huvudmannen på ett tydligare sätt behöver innefatta arbetet med
grundpaketet och elevhälsan i det övergripande systematiska kvalitetsarbetet, både lokalt och
centralt.
Socioekonomiska förutsättningar

I kommunen finns det skolor med höga socioekonomiskt index, vilket betyder att eleverna på
enheten inte har lika förutsättningar att klara målen. I socioekonomiskt index ingår:
•

vårdnadshavarnas utbildningsnivå

•

året när eleven invandrade till Sverige

•

vårdnadshavarnas inkomst

•

elevens kön

•

ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare

•

om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare

•

antal syskon som är folkbokförda i hemmet

•

socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.

Informationen beräknas av Statistiska centralbyrån och ligger som underlag för fördelning av
statsbidrag. Ett värde under 100 visar att ovan beskrivna förutsättningar är bättre än
normalfördelningen. Ett värde över 100 visar att ovan nämnda förutsättningar kan försämra
elevers möjligheter att nå gymnasiebehörighet.
Beräkningen för 2019 gällande socioekonomiskt index visar att Sagaskolan (207), Eddaskolan
(186) samt Tingvallaskolan (174) är de skolor med högst index. Valstaskolan ingår i beräkningen,
eftersom Valstaskolan lades ner i sin helhet först sommaren 2019. Elever från Valsta finns i dag i
huvudsak på Ekillaskolan, som troligtvis kommer ha ett mycket högre index vid nästa beräkning.
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SCB:s prognos visar att skolor med lägst förväntad måluppfyllelse också har ett högt
socioekonomiskt index och finns i segregerade bostadsområden. Vidare visar denna statistik att
det finns ett samband mellan högt socioekonomiskt index och andelen elever som befaras inte nå
gymnasiebehörighet.
SCB Prognos andel obehöriga till gymnasiet
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De olika förutsättningarna visar på vikten av att huvudmannen stödjer skolorna i sitt analysarbete
för att identifiera relevanta och effektiva insatser.
Särskilt fokus bör läggas på skolor där gymnasiebehörigheten förväntas vara låg utifrån det
socioekonomiska indexet, exempelvis Sagaskolan, Eddaskolan, Ekillaskolan och Tingvallaskolan.
Huvudmannens bör därför rikta in sig ytterligare på att öka förutsättningarna för skolornas
organisationer att möta de behov som elever i socialt utsatta områden har. Sådana insatser kan
exempelvis vara utökad studiehandledning i modersmål och utökad modersmålsundervisning.
Likaså kan dessa skolor i större utsträckning behöva utökad elevhälsa samt stöd i arbetet med att
skapa studiero och läxhjälp.
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Framtidens skolbibliotek

Skolbiblioteken har tagit ett stort utvecklingssteg under läsåret. Samtliga skolor har en
skolbibliotekarie eller en skolbiblioteksansvarig som även deltar i kommunens
skolbiblioteksnätverk. Fokus har, utifrån handlingsplanen Framtidens skolbibliotek, legat på att
stärka likvärdigheten. Utvecklingsledare för skolbibliotek har också stöttat de enskilda skolornas
förbättringsarbete, bland annat med kompetensutveckling och implementering av
bibliotekssystemet Welib. Merparten av skolorna har kommit igång med bokutlåning. Därtill har
det upprättats de gemensamma Cirkulationsbiblioteket och Mångspråksbiblioteket. BUF har inlett
ett arbete med Myndigheten för tillgängliga medier för att öka användandet av talbokstjänsten
Legimus, som riktar sig till elever med läsnedsättning. Den digitala boktjänsten Polyglutt, som har
text- och ljudböcker på över 50 språk har upphandlats till samtliga förskolor och skolor. Samtliga
klasser i årskurs 3 och årskurs 5 fick också besök av en författare. Ett författarsamtal riktat mot
pedagoger hölls på Kulturcafét.
Skolbiblioteksutvecklingen går hand i hand med övrigt utvecklingsarbete och då i synnerhet med
Skolverkets satsning Nyanländas lärande. Samverkan mellan det centrala skolbiblioteket och
modersmålslärarna har fördjupats. Ett transspråksnätverk med FBK-lärare och SVA-lärare har
startats under ledning av utvecklingsledare för skolbibliotek. Skolbiblioteket har också under
läsåret integrerats i det systematiska kvalitetsarbetet på ett tydligt sätt. Insatserna för stärkt
likvärdighet och för ökad läsmotivation bör ha positiv inverkan på elevernas måluppfyllelse.
Övergångar

Under läsåret 2020 har huvudmannen arbetat med aktiviteter för att stärka samverkan och
rutinerna gällande samtliga stadieövergångar. Syftet med detta arbete har varit att säkerställa trygga
och goda övergångar mellan och inom samtliga skolformer. De kommunala anvisningarna har
uppdaterats och reviderats för att säkerställa likvärdiga övergångsprocesser. Särskilt fokus har
legat på samverkan för undervisning mellan stadier och skolenheter för att stödja elevers
utveckling och lärande. Detta minimerar riskerna för att övergångar bromsar
kunskapsprogressioner. Vid uppföljning av vårens arbete ser huvudmannen ett behov av att
intensifiera arbetet med övergångar, att tidigarelägga processer samt att säkra kvaliteten gällande
elever i behov av särskilt stöd och extraordinära insatser. Utvecklingen av övergångar mellan
förskola och förskoleklass behöver också fortsätta med fokus på kvalitet i dokumentation.
För att särskilt stärka övergången från årskurs 9 till gymnasiet har Barn- och
ungdomsförvaltningen utökat samarbetet med Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
inom detta område. Tillsammans har de båda förvaltningarna upprättat en arbetsgrupp som
samverkar kring nya rutiner och anvisningar för att förbättra övergångsarbetet inför vårterminen
2021.
Nyanlända och elever med okänd bakgrund – kompensatoriskt uppdrag
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Sigtuna kommuns avgångselever presterar klart bättre än förväntat när det gäller SALSA-resultat.
Utifrån elevsammansättningen är Ekillaskolans residualvärde gällande elever som når målen i alla
ämnen + 5 och avseende meritvärdet + 10. Motsvarande siffror för S:t Olof är + 9 respektive +
10. Våra fristående verksamheter visar också på goda resultat utifrån SALSA-värdet, där samtliga
har mycket högre resultat när det gäller det genomsnittliga meritvärdet. Bergius och
Josefinaskolan urskiljer sig med mycket högre resultat när det gäller residualvärdet för andel som
har uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
Enligt statistiken går de allra flesta nyanlända elever i den kommunala verksamheten. Likaså går
det en högre andel pojkar i de kommunala skolorna. En annan faktor som påverkar elevernas
resultat är föräldrarnas utbildningsnivå. Här ligger utbildningsnivån som högst i de fristående
verksamheterna. Det innebär att de kommunala skolorna har mer utmanande förutsättningar än
de fristående.
Huvudmannen för de kommunala skolorna har använt sig av statsbidraget Likvärdig skola för
att tillsätta resurser och tillföra kompetens i syfte att förbättra resultaten och agera
kompensatoriskt. Bland insatserna som har bidragit till årets resultat kan nämnas förstärkning med
pedagogisk personal, elevhälsopersonal, sociala team och utökad lovskola.
Den detaljerade analys som tidigare kunnat presenteras över elever med okänd bakgrund är inte
möjlig att presentera i år eftersom Skolverket inte redovisar denna statistik. Huvudmannen arbetar
dock vidare med nyanlända elevers lärande inom ramen för Skolverkets riktade insatser. I
december 2019 lämnades det in en åtgärdsplan till Skolverket utifrån ett gediget
kartläggningsarbete under höstterminen. De identifierade utvecklingsområdena gällande
nyanlända elevers lärande är framför allt: att utveckla elevernas lässtrategier, förbättra lärarnas
förmåga att använda elevernas modersmål som resurs i undervisningen (Translanguaging) och att
fördjupa Sigtunas tidigare kompetensutvecklande insatser i språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt. Huvudmannen ser även undervisningen i svenska som andraspråk som ett
utvecklingsområde, både när det gäller organisatoriska förutsättningar samt bedömning,
undervisningskvalitet samt behörighet. Kommunövergripande insatser, som exempelvis
förbättring av övergångar mellan olika skolformer för nyanlända elever samt utbildning i
traumamedveten omsorg av skolors och den centrala elevhälsans personal, planeras också under
läsåret 2020/2021.
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Kunskapsuppdraget årskurs 9
Årskurs 9: Andel elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen över tid*
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Årskurs 9: Meritvärde årskurs 9 över tid *
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Grundskola
Årskurs 9: Andel elever behöriga till gymnasieskolan (yrkesprogram) över tid*
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Analys: Kunskapsuppdraget årskurs 9
Resultat årskurs 9

Studieresultaten i Sigtuna kommun i årskurs 9 ligger fortsatt på en hög nivå. Meritpoängen har
ökat i jämförelse med tidigare år. Måluppfyllelsen i alla ämnen har minskat marginellt, och ligger
på ungefär samma nivå som föregående år. De kommunala skolornas resultat efter sommarskola
visar på en ökning inom samtliga tre områden, det vill säga andel elever som når målen i alla
ämnen, behörigheten till gymnasiet samt meritvärdet. Sigtuna kommun ligger fortsatt över riket
och presterar signifikant bättre än kommuner med liknande förutsättningar.
Coronapandemin påverkade i hög grad skolornas arbete med måluppfyllelse. Trots dessa
försvårande omständigheter har skolornas befintliga strukturer för att följa upp resultaten samt
särskilda insatser bidragit starkt till årets goda resultat. Arbetet med det långsiktiga systematiska
kvalitetsarbetet i kommunen har gett resultat och skapat stabilitet. Arbetet med sommarskola bar
också frukt genom att ytterligare fler elever lyckades uppnå behörighet till gymnasiet. Både
Ekillaskolan och S:t Olofs skola har på ett tydligt sätt lyckats förbättra elevernas studieresultat
mellan årskurs 8 och 9, i synnerhet när det gäller behörigheten till gymnasiet och måluppfyllelse i
alla ämnen.
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket redovisar att så gott som alla elever uppnår målen i alla
ämnen och en behörighet på 100 procent till gymnasiet. Josefinaskolans elever har lägre resultat
både avseende måluppfyllelse i alla ämnen samt behörighet till gymnasiet i förhållande till
föregående år, men ligger fortsatt högre än riket. En liten försämring gällande meritvärde kan ses
på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. För skolan Bergius saknas för närvarande resultat.
Framgångsfaktorer

Skolorna har haft en strukturerad uppföljning av elever med fokus på att uppnå
gymnasiebehörighet. För att uppnå målen i alla ämnen har ett intensivt arbete pågått för att
möjliggöra att varje elev ska få stöd i specifika ämnen. Detta har skett genom exempelvis extra
stöd, extra undervisning, olika former av redovisning samt flera examinationstillfällen. Även
sambedömning mellan lärare på skolorna har varit viktig för att hitta synergier i kunskapskrav i
olika ämnen.
I samband med våra kvalitetsdagar har skolornas ledningsgrupper fått tid och stöd för att
analysera elevernas måluppfyllelse samt sina övriga resultat. Skolorna har justerat sina arbetsplaner
med mål och aktiviteter som matchar analyserna. Syftet är att skolans övergripande arbete ska leda
i önskad riktning.
Kommunens lovskolor har varit en framgångsfaktor och starkt bidragit till förbättrade betyg,
behörighet och ökad måluppfyllelse. Huvudmannen har lyckats att skapa förutsättningar för att
skickliga och behöriga lärare ska kunna undervisa på loven.
Under vårterminen har det arbete som pågått inom ramen för de kommungemensamma
nätverken fått stå tillbaka på grund av pandemin. Ett omtag görs under höstterminen 2020 och då
är erfarenhetsutbytet och det kollegiala lärandet viktiga framgångsfaktorer i utvecklingen av
undervisningen.
Huvudmannen behöver fortsätta att arbeta för att stärka styrkedjan och det lokala analysarbetet på
skolorna i kommunen. Detta ska ge en tydlig och relevant bild av vilka orsaker det finns till
resultaten och därmed också kunna arbeta på rätt sätt utifrån identifierade områden. Skolornas
analyser är en utgångspunkt vid framtagande av huvudmannens övergripande insatser.
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Skillnader mellan pojkar och flickor i måluppfyllelse i alla ämnen
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Jämförelser mellan flickor och pojkars resultat

För närvarande finns det endast begränsad aktuell statistik tillgänglig på SIRIS och Kolada för
2019/2020. I den lokala statistiken för de kommunala grundskolorna fortsätter trenden att flickor
presterar generellt bättre än pojkar. Det finns dock lokala avvikelser. I de klasser där pojkarna
presterar bättre än flickorna är differensen i meritvärde mindre (skillnaden kan ligga på 10 poäng
högre) än i de klasser där flickorna presterar bättre (skillnaden kan ligga på 20–40 poäng högre).
Med andra ord belönas flickornas insatser ofta med högre betyg. I samband med vår kvalitetsdag
och kvalitetsdialoger har vi särskilt uppmärksammat detta utvecklingsområde och skolorna har
fått i uppdrag att undersöka hur denna variation ser ut på den egna skolan.
Huvudmannen behöver ge skolorna fortsatt stöd i analysarbetet för att utreda de bakomliggande
orsakerna till dessa diskrepanser. Det finns säkerligen flera samverkande faktorer som leder till
detta utfall, till exempel förväntningar, sociala normer, undervisningsstrategier och att
utformningen av arbetsuppgifter kan vara mer gynnsamma för flickor än pojkar. Detta behöver
undersökas närmare på både skol- och huvudmannanivå. Huvudmannen uppmärksammar att
meritvärdena försämras markant mellan årskurs 6 och årskurs 7 oavsett kön. Därefter sker en
långsam återhämtning, till dess att resultaten i årskurs 9 ligger i paritet med resultaten i åk 6.
När det gäller måluppfyllelse i alla ämnen visar det sig att pojkarnas resultat ligger i nivå med
flickornas, till och med något bättre. En jämförelse mellan pojkar och flickors behörighet till
gymnasiet visar på samma mönster men en större diskrepans. Det är intressant att notera att
könsfördelningen inom de kommunala skolorna är cirka 60 procent pojkar och 40 procent flickor.
Det idoga arbete som görs i de kommunala skolorna för att eleverna ska nå gymnasiebehörighet
ger resultat och gynnar pojkarna. Dock handlar detta om att undervisningen riktar in sig på att
pojkarna åtminstone ska nå betyget E vilket kan vara en förklaring till varför pojkar ändå generellt
har ett lägre meritvärde än flickorna. Samtidigt är det oroväckande att flickornas resultat har
försämrats både i jämförelse med riket men också i relation till tidigare årskullar. Pojkarnas
resultat inom dessa två områden ligger klart högre än riket. Huvudmannen behöver stödja
skolorna i sitt arbete när det gäller gruppen flickor med lång och oroväckande frånvaro och deras
resultatutveckling eftersom denna målgrupp kan påverka de övergripande resultaten kraftigt.
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Årskurs 9: Andel som når kunskapskraven/ ämne och betygspoäng/ ämne

Sammanfattning: Kunskapsuppdraget årskurs 9

När det gäller måluppfyllelse i respektive ämne visar statistiken på en hög måluppfyllelse, närmare
bestämt över 90 procent i alla ämnen utom svenska som andraspråk, där värdet är 77%.
Betygsspridningen är god, dock dominerar betyget E inom de naturorienterande ämnena och
matematik. Därför behöver huvudmannen stödja skolorna i sitt arbete så att alla elever når så
långt som möjligt i sin utveckling. Här kan exempelvis förstelärare vara en viktig resurs för att
utveckla undervisningen. Huvudmannen behöver även följa elevers utveckling av meritvärde över
tid, det vill säga samma elevgrupps progression genom stadier.
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Kunskapsuppdraget årskurs 6
Årskurs 6: Andel elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen över tid
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Analys: Kunskapsuppdraget årskurs 6
Måluppfyllelse i samtliga ämnen

Studieresultaten i årskurs 6 har sammantaget försämrats under läsåret 2019/2020 för de
kommunala skolorna, men ligger fortsatt över riket1 vid jämförelse med förra årets rikssnitt.
Väringaskolan, som är en fristående skola, har 100 procent måluppfyllelse. Flera kommunala
skolor, som tidigare år hade lägre resultat har under läsåret 2019/2020, har fått högre resultat än
tidigare, exempelvis Råbergsskolan, Galaxskolan och S:ta Gertrud skola. Steningehöjdens skola
samt Tingvallaskolan har dessvärre fått kraftig negativ resultatutveckling i måluppfyllelse, vilket
har påverkat det genomsnittliga värdet för kommunens alla skolenheter gällande måluppfyllelse i
årskurs 6.
Analys Måluppfyllelse årskurs 6

Utifrån det totala resultatet finns det tre tydliga återkommande kluster i kommunen där
Galaxskolan, Odensala skola, Skepptuna skola, S:t Pers skola, S:ta Gertrud skola och
Väringaskolan har en stadig nivå av måluppfyllelse över riket sett över tid när det gäller betyg i
årskurs 6. Dock har S:t Pers skola en negativ utvecklig gällande måluppfyllelse i alla ämnen sett
över tid, där snittet snarare alltmer motsvarar riket. Steningehöjdens skola har tidigare haft ett
stabilt resultat över riket, men skolans resultat sjönk kraftigt under läsåret 2019/2020. Skolan
beskriver själv att detta är en tillfällig avvikelse just detta läsår som bland annat beror på bristande
kontinuitet i undervisningen. Resultaten på Centralskolan, Råbergsskolan, och Sätunaskolan
varierar över tid och har legat både över och under rikssnittet. Tingvallaskolan, Norrbackaskolan
och nu även Sagaskolan har resultat lägre än riket. Sagaskolan fick avgångsklass i årskurs 6 för
första gången läsåret 2019/2020. Inför nästa års kvalitetsredovisning kommer även Eddaskolan
att ha resultat för årskurs 6.
Enligt huvudmannens erfarenhet har skolor som pendlar kraftigt i resultat utmaningar. Dessa
utmaningar kan bestå av olika saker såsom svårigheter att anpassa organisationen utifrån elevers
skiftande behov, personalrörlighet och där det systematiska kvalitetsarbetet och samsynen kring
undervisningen kan brista. Analyser som kan ses i skolors kvalitetsredovisningar gällande årskurs
6 visar olika beskrivningar. Stora svängningar i resultat bör vara en indikator på att huvudmannen
bör stödja skolan, men man bör vara medveten om att orsakerna till variationerna skiljer sig
mellan skolor. Skolan bör därför få stöd med att fördjupa analysen och att hitta fram till relevanta
anpassningar av organisationen. Dessutom bör huvudmannen intensifiera uppföljningen på dessa
enheter.
Flera skolor beskriver att det varit kraftiga störningar i utvecklingsarbetet på grund av den rådande
pandemin. Sjukfrånvaro av lärare och elever har begränsat arbetet med skolutveckling. Samtidigt
har resultaten i årskurs 9 haft motsvarande utmaningar, men inte påverkats i samma utsträckning.
I högre årskurser möter eleverna fler lärare än i lägre. Därför är det sannolikt att en frånvarande
lärare på mellanstadiet får större effekter på elevernas måluppfyllelse, eftersom en lärare har flera
ämnen i samma klass.
Det är glädjande att utläsa ur skolors kvalitetsredovisningar att arbetslagen i allt större
utsträckning är centrala i skolans systematiska kvalitetsarbete. Ett analytiskt förhållningssätt har
ökat möjligheterna för lärare och arbetslag att äga analysen av den egna praktiken, och därigenom
vara delaktiga i skolans utvecklingsarbete för högre måluppfyllelse. I flera kvalitetsredovisningar
framgår vikten av samsyn bland personal gällande undervisningen. Bristande samsyn anges som
en bärande orsak till varför måluppfyllelsen fortsätter att vara låg. En revidering och uppdatering
av Sigtunaboxen och en implementering av denna kan gynna skolornas arbete med att skapa
samsyn kring både undervisning och värdegrund.

1

Resultat för riket 73,5 presenterat av Skolverket 29 november 2020.
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Likvärdighet i betyg

Tidigare år har Skolverket redovisat statistik gällande pojkars och flickors resultat. För närvarande
presenteras ingen statistik från Skolverket gällande årskurs 6. Därför har huvudmannen undersökt
resultat från skolornas betygskataloger med utgångspunkt i de data som finns i huvudmannens
egna system. Ingen analys är möjlig i ett hemkommunsperspektiv.
Det är tydligt att elever har olika förutsättningar för att nå högre resultat där kön, föräldrars
utbildningsbakgrund och vistelsetid i Sverige påverkar resultaten. På övergripande nivå uppnår
flickor högre meritvärden än pojkar. Skillnaderna minskar ju äldre eleverna blir, där den största
skillnaden mellan kön finns i årskurs 6 och årskurs 7. Både flickor och pojkar tappar i meritvärde
vid stadiebyte från årskurs 6 till årskurs 7 med närmare 30 meritpoäng.
Förutom att det finns skillnader mellan skolor finns även skillnader mellan parallellklasser i
samma skola. Vid jämförelse mellan alla våra kommunala skolor framgår det att skillnaderna är
störst mellan könen i årskurs 6 och årskurs 7.
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Kunskapsuppdraget årskurs 3
Årskurs 3: Andel omdömen med godtagbara kunskaper, procent *
Andel omdömen med godtagbara kunskaper årskurs 3
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Analys: Kunskapsuppdraget årskurs 3
Resultaten i årskurs 3 följs upp genom satta omdömen inför läsårets slut. Andelen satta omdömen
på kommunnivå under läsåret 2019/2020 är på samma nivå, 81,4 procent som föregående år, 81,7
procent. Det är rimligt att anta att sjukfrånvaro bland lärarna under den rådande pandemin har
påverkat i hur stor grad omdömen har satts i årskurs 3.
Elever i årskurs 3 har fortsatt hög måluppfyllelse mätt som andelen godkända omdömen, det vill
säga att elever når målen enligt satta omdömen av lärare. Det är viktigt att klargöra att dessa
siffror inte beskriver hur många elever som har måluppfyllelse i samtliga ämnen. Siffrorna
beskriver i stället det värde som skolan har när de sammanställer skolans totala andel omdömen
med godtagbara kunskaper i respektive ämne.
Eddaskolan och S:ta Gertrud skola har fått avsevärt högre andel godkända omdömen än
föregående år. Centralskolan, Sätunaskolan samt S:t Pers skola har samma värde som föregående
år med mycket små förändringar i andelelen omdömen med godtagbara kunskaper. Samtliga
skolor ligger kvar på en fortsatt hög nivå.
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Sammanfattning

Detta år är det svårt att göra genomgripande analyser gällande omdömen. Ett centralt dilemma är
frånvaron av nationella prov i matematik och svenska. De nationella proven visar skolornas
resultat i förhållande till riket och kan ge stöd i att undersöka kopplingen mellan andelen
omdömen med godtagbara kunskaper i ämnena svenska och matematik med resultaten i
nationella prov. Det finns ett större värde i att tydligare fånga andelen elever med godtagbara
kunskaper inom samtliga ämnen som eleverna läser, det vill säga måluppfyllelse. Inför
nästkommande kvalitetsredovisningar kommer huvudmannen att införa annan typ av data för att
bättre kunna skildra hur måluppfyllelsen ser ut i lägre åldrar.
I huvudmannens dialoger med skolor har huvudmannen problematiserat måluppfyllelsen i årskurs
3 eftersom den ofta har visat sig vara hög eller mycket hög. Det är problematiskt att skolor
riskerar att inte fånga upp yngre elever i behov av stöd och ge anpassning i tidigt skede i
klassrumsmiljön. Ju senare elevers stödbehov upptäcks, desto högre risk att elever tappar
motivation och uppvisar allt lägre delaktighet i sitt eget lärande. Elevers behov av stöd i högre
åldrar blir allt mer individanpassat och ofta exkluderande från ordinarie undervisning. Genom att
på ett tidigt stadium synliggöra inom vilka kunskapskrav elever möter svårigheter skapas bättre
förutsättningar för att utforma tidigt stöd. Det obligatoriska bedömningsstödet kan göra det
lättare att identifiera elever med stödbehov redan från förskoleklass för att snabbt erbjuda en
tillgänglig lärmiljö.
Samtidigt är givetvis målet en hög måluppfyllelse i årskurs 3, och att denna lägger grund för
fortsatt hög måluppfyllelse i årskurs 4 och uppåt. Huvudmannen gör normalt jämförelser mellan
nationella prov i årskurs 3 samt omdöme i årskurs 4, men detta läsår har detta inte kunnat göras.
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Resultat: Värdegrundsuppdraget – trygghet i skolan
Svarsfrekvens på föräldrar- och elevenkäten vårterminen 2019
Målgrupp

Elever årskurs 3
Elever årskurs 5
Elever årskurs 8
Vårdnadshavare årskurs 3
Vårdnadshavare årskurs 5
Vårdnadshavare årskurs 8
Vårdnadshavare
grundsärskolan

Antal svar
samtliga

Antal svar
kommunal
regi

503
519
431
391
399
395

475
489
347
355
359
276
26

Elever årskurs 3: ”Jag känner mig trygg i skolan”

Kommunal huvudman, över tid – elever *

Elever årskurs 5: ”Jag känner mig trygg i skolan”

Kommunal huvudman, över tid – elever *

Elever årskurs 8: ”Jag känner mig trygg i skolan”

Kommunal huvudman, över tid – elever *

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020
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Svarsfrekvens
Samtliga %

81
82
73
62
63
63

Svarsfrekvens
kommunal regi %

84
84
80
63
62
64
38

Grundskola

Elever årskurs 3, 5 och 8: ”Jag känner mig trygg i skolan”

Samtliga huvudmän per enhet – elever

Analys: Värdegrundsuppdraget – trygghet i skolan
Upplevelse av trygghet

Resultaten när det gäller Ekillaskolan och S:t Olofs skola visar att Ekillaskolan ligger på samma
nivå som föregående år. S:t Olof skola visar på något förbättrade resultat där andelen elever som
”instämmer helt” har ökat mest och andelen som ”instämmer inte alls” har minskat. De fristående
verksamheternas resultat är jämförbara med de kommunala skolorna eller något högre.
Huvudmannen ser en effekt av arbetet med sociala team på S:t Olofs skola och att elevernas
upplevda trygghet har ökat något enligt den senaste trygghetsenkäten. Sociala teamet har bland
annat bidragit till ett effektivare utredningsarbete av anmälda kränkningar och motverkat att
konflikter eskalerar. På båda skolorna upplever lärare att sociala teamen avlastar deras arbetsbörda
rörande tidigt ingripande samt utredning och dokumentation av incidenter.
Tryggheten på Ekillaskolan ligger kvar på samma nivå som tidigare år. En bidragande orsak till
varför tryggheten inte har ökat kan vara det stora antal klasser i årskurs 9 med elever från både
före detta Valstaskolan och Ekillaskolan. Skolan har identifierat svårigheter med att skapa goda
relationer bland eleverna från de olika skolorna. Likaså har skolan haft utmaningar med att
implementera ordningsreglerna. Det sociala teamet utökades under våren med ytterligare en
socialpedagog och en skolvärd. Detta resulterade i minskat antal kränkningar under denna period.
Skolan har identifierat ett behov av att arbeta med våldsprevention samt tydlighet och rutiner, till
exempel konsekvenstrappan gällande oönskat beteende. För att de sociala teamen ska lyckas krävs
tydliga strukturer och rutiner. Detta har Ekillaskolan etablerat under vårterminen, där sociala
teamets roll finns beskriven i den lokala elevhälsoplanen.
S:t Olofs skola har utvecklat elevrådets arbete genom ett ”TTS-råd” för ökad trygghet, trivsel och
studiero. I detta råd undersöks skolans resultat på enkäter och eventuell uppföljning och
elevintervjuer genomförs utifrån rådets arbete.
Eleverna i årskurs 5 har oförändrat resultat på upplevd trygghet i relation till föregående år.
Intressant är att notera att både andelen elever som ”instämmer helt” och andelen elever som
”inte instämmer” har ökat. Elever i årskurs 3 upplever något större trygghet än föregående år.
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Bland de kommunala skolorna är Eddaskolans elever de som upplever störst trygghet jämfört
med både kommunala och fristående enheter där två tredjedelar ”instämmer helt” i påståendet
”Jag känner mig trygg i skolan” och ingen säger att de inte instämmer alls. Väringaskolan har ännu
högre resultat där drygt tre fjärdedelar ”instämmer helt” i påståendet och ingen ”instämmer inte
alls”.
F–6-skolor som får lägre resultat på trygghetsfrågan hos elever är Galaxskolan, S:t Pers skola,
Tingvallaskolan samt Norrbackaskolan. Framgångsfaktorerna för ökad trygghet ser olika ut i
skolorna. Vid kvalitetsdialoger som huvudmannen genomfört är ett genomgående tema samsyn
gällande god föräldrarelation där både skolledning och personal är involverade. Det verkar snarare
handla om ett förhållningssätt som skolan har än enskilda aktiviteter. Skolor där tryggheten är låg
beskriver incidenter, elever vars behov är svåra att möta eller organisatoriska utmaningar. En
utmaning som lyfts fram är bristande samsyn i hela personalgruppen för att möta elevers och
personals behov.
Flera skolor uppger att samsyn gällande trygghetsarbete behöver förstärkas, men det framkommer
inte hur samsynen ska uppkomma. Utifrån arbetet för öka trygghet är det tydligt att det behövs
nya vägar för att uppnå detta. En gemensam förståelse för trygghetsuppdraget behöver förstärkas
på flera av kommunens enheter så att dessa insatser inryms inom aktiviteter som stärker
samsynen. Skolledningen är lika viktig i samsynsuppdraget som personalen, eftersom båda
samverkar för att öka elevernas upplevelse av trygghet.
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Värdegrundsuppdraget – motverka illabehandling
Elever årskurs 3: ”De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa”

Kommunal huvudman jmf. över tid– elever*

Elever årskurs 5: ” De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa”

Kommunal huvudman jmf. över tid– elever*

Elever årskurs 8: ” De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa”

Kommunal huvudman jmf. över tid– elever*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020
Elever årskurs 3, 5 och 8: ” De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa”

Samtliga huvudmän per enhet – elever*
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Analys: Värdegrundsuppdraget – motverka illabehandling
På frågan ”De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa” har eleverna på S:t Olofs skola i
högre utsträckning än tidigare år svarat positivt. Framför allt har andelen svar ”instämmer inte
alls” minskat kraftigt.
Ekillaskolans resultat har ökat avseende elever som svarar ”instämmer helt” och minskat avseende
andelen elever som ”instämmer inte alls”. Skolan har haft fokus både på arbetet med rastvärdar
och det sociala teamet, som snabbt har tagit tag i kränkningar och verkat för nolltolerans.
Centralskolan och Steningehöjdens skola visar på goda resultat inom detta frågeområde med hög
andel elever som svarar ”instämmer helt” och ”instämmer”. Här finns inga jämförande siffror
eftersom de inte haft årskurs 8 tidigare.
I skolornas kvalitetsredovisningar framgår att tydliga ordningsregler, konsekvenstrappa och ett
gemensamt förförhållningssätt från vuxna har haft effekt. Arbetet inom ramen för det sociala
teamet lyfts också fram som en framgångsfaktor, bland annat har kränkningsärenden utretts mer
skyndsamt och nödvändiga åtgärder har vidtagits.
Skolan Bergius har haft en positiv utveckling i jämförelse med föregående år. När det gäller
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan ingen jämförelse göras eftersom det saknas siffror
från förra året.
Eleverna på F–6-skolorna upplever i högre grad än eleverna på 7–9-skolorna att de vuxna
motverkar att någon behandlas illa. Den större vuxennärvaron under raster är säkert en
bidragande orsak. Den fristående Väringaskolan och den kommunala Odensala skola har båda
mycket höga siffror. Galaxskolan avviker negativt från övriga F–6-skolor genom att ha samma
resultat som genomsnittet av 7–9-skolorna.
Tilltron till att vuxna på skolan agerar för att elever inte ska behandlas illa är förstås en viktig
aspekt av upplevelsen av trygghet på skolan. Men därmed är det inte sagt att det finns en direkt
koppling mellan resultaten för påståendena ”jag känner mig trygg i skolan” och ”de vuxna
motverkar aktivt att någon behandlas illa”. Generellt upplever eleverna en större trygghet i årskurs
3 än i årskurs 8 med årskurs 5 mitt emellan, men skillnaderna är klart mindre än i upplevelsen av
tilltro till att de vuxna agerar. Samsyn kring värdegrundsuppdraget har redan nämnts som
avgörande för tryggheten och är förstås också viktig för att eleverna ska uppleva att vuxna griper
in när elever behandlas illa.
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Värdegrundsuppdraget – olika arbetssätt
Elever årskurs 3: ”Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan”

Kommunal huvudman jmf. över tid – elever*

Elever årskurs 5: ” Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan”

Kommunal huvudman jmf. över tid – elever*

Elever årskurs 8: ” Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan”

Kommunal huvudman jmf. över tid – elever*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020

Elever årskurs 3, 5 och 8: ” Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan”

Samtliga huvudmän per enhet – elever
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Analys: Värdegrundsuppdraget – olika arbetssätt
Föräldra- och elevenkäten visar på små förändringar när det gäller ”elevers möjligheter att välja
olika sätt arbeta” utifrån hemkommunens perspektiv. I föregående kvalitetsredovisningar har
resultaten jämförts separat för årskurs 3, 5 och 8, medan det i år redovisas ett sammanlagt värde
på enhetsnivå. Däremot redogörs resultaten fortsatt för utifrån ett totalt resultat för samtliga
årskurs 3, 5 och 8.
I enkäten har eleverna i årskurs 3 i Sigtuna kommun ett medelvärde på 3,3. Det är ett något högre
värde än i de kommunala skolorna. Samtidigt har värdet för årskurs 3 i de kommunala skolorna
stigit från föregående år.
Likaså har årskurs 5 ett högre värde än det kommunala snittet. De kommunala skolorna har
samma värde som föregående år på 3,1.
Årskurs 8 har ett högre värde än föregående år både för hemkommun och i ett kommunalt
perspektiv. Resultaten visar på en positiv utveckling, både på Ekillaskolan och S:t Olofs skola, där
fler elever är nöjdare jämfört med tidigare år. Andelen elever som svarar ”instämmer” och
”instämmer helt” har ökat något i relation till tidigare år. både för S:t Olofs skola och för
Ekillaskolan. För Steningehöjdens skola och Centralskolan finns det inte jämförbara resultat från
föregående år, de har goda resultat i relation till övriga skolor i kommunen.
Elevernas upplevelse av möjligheten att välja mellan olika arbetssätt minskar ju äldre de blir. Detta
är något paradoxalt eftersom elevernas förmåga att göra sådana val bör öka ju äldre och mer
medvetna eleverna blir om sina lärstrategier och behov. Upplevelsen bottnar dock i vilka
förväntningar eleverna har och deras förväntningar kring valmöjligheter är säkert större i årskurs 8
än i årskurs 3. Det är ändå värt att fundera över hur till exempel formativ bedömning och
undervisning kan påverka upplevelsen av möjligheterna att välja arbetssätt.
En av effekterna av coronapandemin är att högstadiet i större utsträckning har arbetat digitalt och
att eleverna därmed har fått möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt med hjälp av digitala
verktyg. Vissa elever har kommit mer till sin rätt utifrån möjligheterna att redovisa digitalt. De här
insikterna behöver huvudmannen ta med sig i det fortsatta arbetet med variation i undervisningen.
De framgångsfaktorer som skolorna lyfter fram är att arbeta med insatser kopplade till
gemensamma strukturer och strategier. Några exempel är gemensamma undervisningsstrategier
och gemensamma strukturer vid övergångar och rastaktiviteter. En annan framgångsfaktor är att
göra eleverna är delaktiga i att ta del av resultaten och att ta fram insatser för att följa upp dem vid
klassråd och elevråd.
Under föregående år blev barnkonventionen lag i Sverige. Samtidigt som lagen har börjat gälla
pågår det även en pandemi. Skolorna har gjort mycket kraftiga förändringar i undervisningen för
att i möjligaste mån digitalisera undervisningen. Skolornas kvalitetsredovisningar beskriver tydligt
hur pandemin har påverkat skolorna och även lärare i deras yrkesutövning. Det är rimligt att anta
att eleverna parallellt med detta har upplevt en större delaktighet i undervisningens upplägg.
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Värdegrundsuppdraget – nöjdhet med information
Föräldrar årskurs 3: ”Jag är nöjd med informationen om verksamhetens innehåll”

Kommunal huvudman jmf. över tid– föräldrar*

Föräldrar årskurs 5: ”Jag är nöjd med informationen om verksamhetens innehåll”

Kommunal huvudman jmf. över tid– föräldrar*

Föräldrar årskurs 8: ”Jag är nöjd med informationen om verksamhetens innehåll”

Kommunal huvudman jmf. över tid– föräldrar*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020
Föräldrar årskurs 3,5 och 8: ”Jag är nöjd med informationen om verksamhetens innehåll”

Samtliga huvudmän per enhet – elever
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Analys: Värdegrundsuppdraget – nöjdhet med information
Generellt visar resultaten på en signifikant ökning när det gäller frågan ” jag är nöjd med
informationen om verksamhetens innehåll” i jämförelse med tidigare år. Den största förbättringen
står föräldrarna i årskurs 8 för.
För kommunala skolor gäller att föräldrarna i åk 3 och 5 är mer nöjda med informationen än i
årskurs 8. Nöjdheten varierar mellan skolorna från 2,7 till 3,5. Skolan Bergius och Sigtunaskolan
Humanistiska Läroverket har mycket höga resultat på denna fråga och framför allt Skolan Bergius
har också ökat sitt resultat kraftigt i jämförelse med året innan. Även Väringaskolan och
Josefinaskolan visar på höga resultat och förbättringar i relation till tidigare år.
Flera skolor uppger att de i samband med utvecklingssamtalen har följt upp nöjdhetsfrågan med
vårdnadshavare och vidtagit åtgärder kring de generella frågor som lyftes. En annan insats har
varit att skolorna har varit konsekventa i kommunikationen med rektorsbrev och veckobrev.
Skolorna har också arbetat med att vidga kommunikationen så att flera har varit avsändare och
därmed skapat ett högre förtroende för skolan i sin helhet.
Huvudmannen ser ett behov av att fortsätta implementeringen av Tillsammans hem och skola, särskilt
vid skolor där det har varit rektorsbyten. Vidare behöver huvudmannen säkerställa en hög
efterlevnad av dokumentet och de löften som finns beskrivna för vårdnadshavarna.
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Kränkande behandling och lång och oroväckande frånvaro
Anmälan av kränkande behandling
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Under läsåret 2019/2020 anmäldes 1 278 kränkningar i grundskolan till huvudman. Det är 260
fler än skolåret innan. Ökningen anses vara ett resultat av fortbildning av personal kring rutiner
gällande kränkande behandling och en spegling av skolornas förbättrade rutiner. Rektorsgruppen
informeras årligen om rutinerna kring kränkande behandling och diskriminering av
förvaltningsjuristen och kommunens Barn- och elevombudsman. Alla rektorer får ta del av det
gångna läsårets anmälningsstatistik och kan därmed jämföra sin skolas anmälningsfrekvens med
övriga skolor. Majoriteten av det som anmäls är kränkningar och inte trakasserier eller
diskriminering (72 stycken anmälningar avser trakasserier, 51 stycken sexuella trakasserier och 5
diskriminering). Majoriteten av kränkningar äger rum under skoltid. 108 kränkningar har ägt rum
på fritids, 34 på väg till och från skolan och 39 utanför skoltid.
De flesta anmälningar som kommer in handlar om att barn kränker barn. Det finns endast en låg
grad av rapportering av kränkningar som sker vuxen mot barn. Trots coronapandemin och ökad
personalfrånvaro har skolorna fortsatt att anmäla kränkningar till huvudman i samma utsträckning
som tidigare.
Ett socialpedagogiskt nätverk har etablerats under skolåret 2019/2020 där skolornas
socialpedagoger och kommunens Barn-och elevombudsman träffas en gång i månaden i
stödjande och fortbildningssyfte. Under skolåret har nätverket bland annat arbetat med att lyfta
fram goda exempel på främjande och förebyggande arbete, att säkerställa rutiner kring
anmälningar till huvudman samt att arbeta med normkritik och rastverksamhet.
Samarbetet mellan rektorer och kommunens Barn- och elevombudsman fungerar väl och BEO
kopplas in ofta från rektors håll både för åtgärdande arbete kring kränkningar och särskilt stöd
men även i form av stöd vid det främjande och förebyggande arbete. Skolorna fortsätter att bjuda
in BEO för att hålla i fortbildning kring trivsel, trygghet och studiero.
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Antal elever som har lång och oroväckande frånvaron: Kommunal huvudman över tid per kvartal*
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* Stapeln till vänster på respektive enhet visar läsårets resultat 2018/2019 – stapeln till höger på respektive enhet
visar läsårets resultat 2019/2020

Huvudmannen följer upp lång och oroväckande frånvaron kvartalsvis, men redovisningen i
kvalitetsredovisningen sker per läsår.
Högstadieskolorna har den högsta frekvensen av frånvaro och ligger ungefär på samma nivå som
läsåret innan. Vad gäller skolor med yngre elever kan en del av frånvaron bero på att de vistas
längre perioder utomlands. Detta gäller främst elever i förskoleklass.
Vid de kvartalsvisa uppföljningarna som huvudmannen gör ser vi att skolorna har börjat arbeta
mer systematiskt med att främja närvaro. Inom varje skolas lokala elevhälsoteam har rektorn
utsett en representant som särskilt ansvarar för att närvarofrågor behandlas under möten med
elevhälsoteamet. Frånvaron följs upp av den centrala elevhälsan som stödjer skolornas arbete med
att främja närvaron och verka särskilt för samarbete mellan hem, socialtjänst och skola. Denna
insats har i något fall bidragit till att elever som haft 100 procent frånvaro har kommit tillbaka till
skolan. Samarbetet mellan socialtjänst och skola är ett fortsatt prioriterat område.
Skolorna arbetar mer strukturerat enligt handlingsplanen för främjande av närvaro och de insatser
som görs. Underlag har tagits fram som stöd för skolorna att kartlägga orsaken till
frånvaron. Även om orsakerna varierar och är inte helt kartlagda finns det vissa drag som förenar
många av eleverna som uppvisar problematisk skolfrånvaro. Barn-och elevombudsmannen har en
aktiv roll i att ge stöd till skolan, vårdnadshavare och elever i dessa frågor. Ett utvecklingsområde
för den centrala elevhälsan är att det behövs en djupare reflektion och analys av frånvaron.
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Resultat: Upplevd kvalitet
Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020
Årskurs 3: Kommunala huvudmän jmf. över tid – elever

Årskurs 3: Kommunala huvudmän jmf. över tid – föräldrar

Årskurs 5: Kommunala huvudmän jmf. över tid – elever

Årskurs 5: Kommunala huvudmän jmf över tid – föräldrar
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Årskurs 8: Kommunala huvudmän jmf. över tid – elever

Årskurs 8: Kommunala huvudmän jmf. över tid – föräldrar

Analys: Upplevd kvalitet
Elevers och vårdnadshavares upplevelse och bedömning av kvaliteten i skolan kallas för
nöjd kund-index (NKI). Generellt visar resultaten för de kommunala skolorna att eleverna har
något minskad nöjdhet medan vårdnadshavarna har ökat kraftigt i samtliga årskurser som
undersöktes. Den upplevda kvaliteten hos de fristående verksamheterna är något högre i relation
till tidigare år, både avseende eleverna och vårdnadshavarna.
Den största förbättringen finns i årskurs 8, där föräldrarnas nöjdhet har ökat med hela 14
indexenheter. De skolor som har ökat sina NKI-värden har gjort det främst genom
kommunikation i sociala medier, skolans webbplats, månadsvisa rektorsbrev och veckobrev.
Tydliga gemensamma rutiner och en god samverkan genom föräldrasamråd är två andra områden
som har bidragit till ökad nöjdhet. Stabilitet i organisation och ledning är också bidragande
faktorer till högre resultat.
Utifrån vårdnadshavares perspektiv behöver huvudmannen fortsatt prioritera följande områden:
särskilt stöd, återkoppling om elevens kunskapsutveckling, kränkande behandling samt
information om verksamheten. Utifrån elevers perspektiv behöver huvudmannen prioritera
följande områden: motivation och nyfikenhet inför lärandet, kränkande behandling, variation i
undervisningen samt inflytande över undervisningen.
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Resultat: Medarbetare
Sigtuna kommun: Grundskolans medarbetarindikatorer

Indikator

Andel (%) lärarelärarlegitimation
och behörighet i
minst ett ämne,
riket*
Andel (%) lärarelärarlegitimation
och behörighet i
minst ett ämne
samtliga
huvudmän*
Andel (%) lärare
–
lärarlegitimation
och behörighet i
minst ett ämne
kommunal
huvudman*
Andel (%) lärare
–
lärarlegitimation
och behörighet i
minst ett ämne
enskild
huvudman*
Hållbart
medarbetarengagemang
(HME)
grundskolor,
kommunal regi**
Hållbart
medarbetarengagemang
(HME, Sigtuna
kommun
totalindex**

Utfall 2017/2018

Utfall 2018/2019

Utfall 2019/2020

78,3

77,8

77,7

73,8

71,8

73,0

75,1

73,0

73,8

66,7

66,1

67,3

80

76

79***

79

77

79***

* Källa Skolverket
** Källa Sigtuna kommun – Medarbetarundersökning
*** Resultat av mätning genomförd under oktober 2020
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Sigtuna kommun: Grundskolans medarbetarindikatorer

Samtliga huvudmän per enhet

Skola

Typ av
huvudman

Centralskolan

Huvudman

Andel (%) med
lärarlegitimation
och behörighet i
minst ett ämne
läsår 2017/2018*

Andel (%) med
lärarlegitimation
och behörighet i
minst ett ämne
läsår 2018/2019*

Andel (%) med
lärarlegitimation
och behörighet i
minst ett ämne
läsår 2019/2020*

Kommunal Sigtuna

86,7

76,0

77,8

Eddaskolan

Kommunal Sigtuna

91,7

-

Ekillaskolan

Kommunal Sigtuna

71,4

80,5

78,4

Galaxskolan

Kommunal Sigtuna

83,3

77,8

68,4

Norrbackaskolan Kommunal Sigtuna

73,7

77,3

80,0

Odensala skola

Kommunal Sigtuna

70,0

75,0

66,7

Råbergsskolan

Kommunal Sigtuna

70,6

60,0

76,5

Sagaskolan

Kommunal Sigtuna

70,0

81,3

64,3

Sigtunaskolan
hum. läroverket,
gr
Skepptuna skola

Enskild

81,8

82,6

90,5

Kommunal Sigtuna

75,0

45,5

62,5

Skolan Bergius

Enskild

29,4

31,3

35,3

S:t Olofs skola

Sigtuna Friskola
AB
Kommunal Sigtuna

82,9

81,3

81,3

S:t Pers skola

Kommunal Sigtuna

76,5

76,5

90,9

S:ta Gertrud
skola
Steningehöjdens
skola
Sätunaskolan

Kommunal Sigtuna

78,9

62,5

71,4

Kommunal Sigtuna

75,0

73,7

72,4

Kommunal Sigtuna

65,0

63,6

63,2

Tingvallaskolan

Kommunal Sigtuna

72,2

61,1

45,0

Valstaskolan 7–9

Kommunal Sigtuna

66,7

60,0

Väringaskolan

Enskild

Väringaskolans
86,7
Föräldraförening

76,5

Sigtuna
Skolstiftelse

*Källa Skolverket
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Grundskolans medarbetarindikatorer

Andelen lärare med behörighet i minst ett ämne har sammantaget förbättrats något under
läsåret 2019/2020, till 73 procent för kommunens samtliga skolor. Sigtuna kommun ligger under
andelen behöriga lärare i riket. För skolor inom Sigtuna kommun med kommunal huvudman har
”andelen lärare med behörighet inom minst ett ämne” ökat från 73 procent till 73,8 procent.
Skolor med enskild huvudman har ökat från 66,1 procent till 67,3 procent.
Jämfört med föregående år är det fortsatt stora skillnader mellan skolorna. Skolor med högst
”andel lärare med behörighet i minst ett ämne” är S:t Pers skola tätt följd av Sigtunaskolan
Humanistiska Läroverket. Av de totalt 18 skolorna i Sigtuna kommun ligger 6 skolor över snittet
för riket (77,7 procent). Dessa skolor är S:t Olofs skola som har en stabil och hög nivå,
Norrbackaskolan, Centralskolan samt Ekillaskolan, som trots en sänkning ligger över snittet för
riket. Skolor som avsevärt har ökat ”andelen lärare med behörighet i minst ett ämne” är S:t Pers
skola, Råbergsskolan, S:ta Gertrud skola och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Skolor som
avsevärt har försämrat ”andelen lärare med behörighet i minst ett ämne” under året är
Tingvallaskolan, Galaxskolan, Odensala skola och Väringaskolan. Huvudmannen noterar att
Tingvallaskolan och Skolan Bergius har en låg andel behöriga lärare.
Underlaget som ligger till grund för beräkningen av ”andelen lärare med behörighet i minst ett
ämne” rapporteras varje hösttermin. Årets resultat baseras på det underlag som skolorna
rapporterade höstterminen 2019 och speglar därför den rörlighet som fanns inom lärarkåren
under början av läsåret.
För att säkerställa riktigheten i de uppgifter som lämnas till SCB har huvudmannen initierat en
översyn och samordning av de interna system som ligger till grund för rapporteringen. En
ambition är också att samtidigt se om översynen och samordningen av systemen kan minska den
administrativa bördan för skolorna i samband med den årliga rapporteringen till SCB.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts i Sigtuna kommuns årliga
medarbetarundersökning som genomförs varje höst. Totalindex för HME har ökat för
grundskolans sammantagna resultat för år 2020 jämfört med 2019 års resultat. Grundskolans
resultat ligger i år på samma nivå som resultatet för alla medarbetare i kommunen. Med
utgångspunkt från den av huvudmannen framtagna arbetsmiljöplanen riktas resurser och insatser
till att förbättra medarbetarnas och elevernas arbetsmiljö.
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5. Mål för grundskolan 2020/2021
Alla barn och elever når högre resultat
•

Samtliga elever ska nå 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.

•

Elever och föräldrar i grundskolan ska vara nöjda med sin skola/sina barns skola.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens
•

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

•

Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ökar.

•

Utöka antalet speciallärare/pedagoger med en per skola som har lågstadieklasser
F–3.

•

Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.

6. Sammanfattning av huvudmannens planerade
insatser 2020/2021
Den centrala staben kommer att ha fokus på Sigtuna kommuns servicekoncept och utforma
servicelöften avseende nämndens verksamheter. Ett servicelöfte ska beskriva vilken tjänst som
kommunen erbjuder samt vad mottagaren kan förvänta sig. Servicelöftet ska vara möjligt att mäta
och följa upp. Huvudmannen tog fram Tillsammans hem och förskola och Tillsammans hem och
skola under föregående år. I dessa dokument förtydligar förvaltningen vilka förväntningar hem
och förskola/skola kan ha på varandra, vilka forum för samverkan och information som finns,
samt hur det övergripande trygghetsarbetet ser ut på våra förskolor och skolor. Huvudmannen
ska uppdatera dokumenten och hitta möjligheter att mäta servicelöften. Utifrån återkopplingen i
samband med föräldra- och elevenkäten återstår ett arbete att göra med implementeringen av det
nya arbetssättet, eftersom många föräldrar angav att de inte kände till dokumenten.
Barn- och ungdomsförvaltningen implementerar under 2021 tillsammans med Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen nytt verksamhetssystem för samtliga skolformer. Systemlösningen
inkluderar lärplattform, schema, elevregister och administration. Fokus ligger på att ge förbättrat
systemstöd i verksamheten, ökad användarvänlighet, bättre kommunikation med elever och
vårdnadshavare samt effektivare administration.
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Samarbetet inom FoSam fortsätter. Syftet med samverkansprojektet är professions- och
verksamhetsutveckling inom förskola/skola utifrån forskning.

Målområde 1: Alla barn och elever når högre resultat
Huvudmannen genomför systematiska kvalitetsdialoger samt resultatdialoger med
huvudmannens grundskolor och grundsärskolan och följer löpande under året upp skolornas
kvalitetsarbete från analys av resultat till effekter av kvalitetsförbättrande insatser. Särskilt fokus
kommer ligga vid uppföljning av likvärdighet med avseende på kön.
Huvudmannen fortsätter arbetet utifrån inlämnad åtgärdsplan och samarbetet med skolverket
gällande ”nyanlända elever – riktade insatser”. Detta innefattar bland annat
kompetensutvecklande insatser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, traumamedveten
omsorg och undervisning i svenska som andraspråk.
Huvudmannen kommer att rikta fokus på analys av skolornas insatser för att säkerställa att
grundpaketet för tillgänglig lärmiljö och elevhälsoprocesser är delar av det systematiska
kvalitetsarbetet på varje enhet.
En plan för implementering av de reviderade kursplanerna i LGR 11 kommer att tas fram.
Huvudmannen kommer att omarbeta Sigtunaboxen 2 för att öka förutsättningarna för likvärdig
undervisning och bedömning.
Huvudmannen kommer att implementera ny organisation för elever i extraordinära behov
som ersätter kompetensenheterna.
Huvudmannen kommer att avsätta centrala resurser i form av specialpedagoger till elever i
språklig sårbarhet och elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Huvudmannen kommer fortsatt att stötta alla skolors skolbiblioteksutveckling för att stärka
likvärdigheten med särskild fokus på enheter med särskilda utmaningar, till exempel när det gäller
flerspråkiga elever.

Målområde 2: Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
Sociala team och tillsättning av socialpedagoger utökas till fler skolor med stora behov för att
förbättra trygghet, trivsel och studiero samt för att minska lärares arbetsbelastning. Skolenheter
väljs ut utifrån enkätresultat och anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
samt utifrån berörda skolors handlingsplaner.
Huvudmannen kommer att stödja, koordinera och följa upp arbetet gällande våldsprevention
(MVP: Mentors in Violence Prevention) på två skolor i kommunen.
Sigtuna kommuns skolor deltar i det evidensbaserade föräldrastödsprogrammet Frisk skolstart,
utvecklat i områden med stora hälsobehov i syfte att främja barns hälsa och förebygga övervikt
och fetma.
Huvudmannen kommer att satsa på kompetensutveckling inom programmen IBIS och PAX
för att främja trygghet och studiero och stödja implementeringen på utvalda skolor.

Sigtunaboxen: https://www.sigtuna.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/sigtunaboxen---hogremaluppfyllelse.html

2
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Målområde 3 Engagerade medarbetare med rätt kompetens
Huvudmannen kommer att satsa på kompetensutveckling till samtliga rektorer inom
grundskolan med fokus på formativt och distribuerat ledarskap. Utbildningen syftar bland
annat till att ge rektorer verktyg för att stärka lärares ledarskap i klassrummet.
Samarbetet inom FoSam fortsätter. Syftet med samverkansprojektet är professions- och
verksamhetsutveckling inom förskola/skola utifrån aktuell forskning. Inom ramen för FoSam har
de kommunala skolorna och förskolorna ledamöter i Skolledarakademin.
För att stärka det vetenskapliga förhållningssättet har huvudmannen etablerat ett samarbete
med en forskare vid Karlstad universitet.
Huvudmannen ingår ett samarbete med Uppsala universitet och utser fem partnerskolor med
större koncentration och kontinuitet gällande lärarstudenter i skolverksamheten.
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1. Bakgrund
Grundsärskolan 2019-2020
Elevers
födelseår

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Total

Årskurs

Antal elever*

F
1
2
3
4
5
6
7
8

9
6
10
4
8
9
7
4
4
61

*Antal elever fastställt 2020-03-31
Sex elever läste enligt grundsärskolans kursplan (ämnen) och resterande elever läste
ämnesområden inom träningsskolan.

Grundsärskolan fritidshem 2019-2020

Elevers
födelseår

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Total

Fritidsgrupp

F
1
2
3
4
5
6

Antal elever*

9
6
9
4
7
8
6
49

*Antal elever fastställt 2020-03-31
Grundsärskolan är organiserad i sex team: lågstadiet team A och team C, mellanstadiet team D
och team G, högstadiet team E, samt team B för de elever som har fler funktionsnedsättningar.
Grundsärskolans elever gick på två fritidsavdelningar: ”Krabban” och ”Krokodilen”.
Grundsärskolan organiserar en resursgrupp i förskoleklass tillsammans med grundskolan, Team F.
Gruppen bestod av 9 elever där samtliga gick på fritids.
Grundsärskolan består av två arbetslag, ett för pedagoger och ett för assistenter/fritidspersonal.
Teamen och arbetslagen bildar en helhet kring varje elev. De uppmärksammar varje individs
intellektuella, sociala och emotionella utveckling mot målen under elevens skolår och pedagogerna
håller en nära kontakt med föräldrarna.
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Kvalitetsarbetet i grundsärskolan
Huvudmannen utvärderar kvaliteten i grundskolan utifrån läroplanens kunskapsuppdrag och
värdegrundsuppdrag. Utöver det utvärderas den upplevda kvaliteten.
Kunskapsuppdraget

På huvudmannanivå följer vi upp kunskapsresultaten två gånger under läsåret:
höstterminens slut samt vid slutet av läsåret. Vid varje uppföljningstillfälle sammanställs 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 planeras för vidare insatser. Vid läsårets slut dokumenteras varje elevs
kunskapsutveckling i samtliga ämnen och ämnesområden. Sammanställningarna analyseras för
vidare arbete med ständiga förbättringar som sedan dokumenteras i enhetens respektive
huvudmannens kvalitetsredovisning.
Värdegrundsuppdraget och upplevd kvalitet

Enkätresultaten ger en indikation på hur föräldrar upplever undervisningskvaliteten och kvaliteten
i lärmiljön, till exempel elevens upplevelse av trygghet. Om det finns områden där vårdnadshavare
inte är nöjda analyseras vad det kan bero på och beslutas om åtgärder som ska vidtas.
Huvudmannen granskar också hur vi lever upp till kvaliteten i lagstadgade dokument, till exempel
i skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering. Verksamhetschefen har regelbundna
uppföljningar med rektorerna för att få en förståelse för till exempel kvaliteten på arbetet med
trygghet och värdegrundsuppdraget i stort. Grundsärskolan omfattades för första gången av
Sigtuna kommuns föräldra- och elevenkät våren 2018. I grundsärskolan är det endast
vårdnadshavarna som svarar på enkäten.
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2. Mål för grundsärskolan 2019/2020
Alla barn och elever når högre resultat
•

Samtliga elever utmanas till högre måluppfyllelse.

•

Samtliga elever läser enligt rätt kursplan utifrån individens förutsättningar.

•

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
•

Alla elever på grundsärskolan känner sig trygga.

•

Samtliga ska bidra till allas trivsel, trygghet och studiero.

•

Elever och föräldrar i grundsärskolan ska vara nöjda med sin skola/sina barns skola.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens
•

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

•

Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ökar.

•

Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.

3. Sammanfattning av huvudmannens genomförda
insatser i grundsärskolan 2019/2020
Medarbetare har involverats i det systematiska kvalitetsarbetet genom att sätta mål, delmål och
aktiviteter på individnivå. Regelbundna resultatuppföljningar har genomförts på huvudmannaoch verksamhetsnivå.
Grundsärskolans olika kursplaner finns i verksamhetssystemet IST sedan slutet av läsåret
2018/2019. Detta ger förutsättningar till digital dokumentation för lärandet och mer precisa
resultatuppföljningar.
Kompetensutbildning inom Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
(TAKK) har inte kunnat genomföras under läsåret 2019/2020 på grund av coronapandemin.
Huvudmannen har anställt en talpedagog som kommer att utbilda alla medarbetare på
grundsärskolan.
Rektor har en central roll i det lokala arbetet med att stärka lärares ledarskap i klassrummet.
Huvudmannen har satsat på kompetensutveckling till samtliga rektorer inom grundskolan med
fokus på formativt ledarskap. Utbildningen syftar bland annat till att ge rektorer verktyg för att
stärka lärares ledarskap i klassrummet. Arbetet kommer att fortsätta i basgrupper.
Arbetet med att ge bättre information till vårdnadshavare har fortsatt. Informationen har skett
muntligt och genom varje elevs loggbok där lärarna rapporterar varje dag. Verksamheten behöver
hitta ytterligare sätt att nå vårdnadshavare på deras villkor.
Under året har skolan vid fler tillfällen annonserat efter legitimerade lärare. Dessvärre har det inte
funnits behöriga sökande till tjänsterna, vilket delvis beror på pandemin. Rekryteringen kommer
att fortsätta under kommande läsår. Tillsättning av ny rektor med kompetens inom grundsärskola
och specialpedagogik är genomförd. Den nya rektorn började sin tjänst i augusti 2020.
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4. Resultat och analys
Resultat: Kunskapsuppdraget
Resultat för elever i årskurs 9
Läsår

2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014

Klarat kunskapskrav i alla
ämnen/ämnesområden

100 %
100 %
78 %
80 %
100 %
100 %
100 %

Våren 2020

Samtliga elever i årskurs 9 som läste ämnen nådde kunskapskraven i alla ämnen. Den elev i
årskurs 9 som läste ämnesområden uppnådde sina individuella mål.
Våren 2019

Samtliga elever i årskurs 9 som läste ämnen nådde kunskapskraven i alla ämnen. Den elev i
årskurs 9 som läste ämnesområden och uppnådde sina individuella mål.
Våren 2018

Av de elever som läste ämnen nådde hälften inte kunskapskraven i idrott och hälsa. Trots extra
stöd och individuella åtgärdsprogram så klarade eleverna inte simningskraven. De elever som läste
ämnesområden var godkända utifrån ämnesområdenas kunskapskrav.
Våren 2017

Av eleverna i årskurs 9 var det två elever som fick betyg. Samtliga elever som läste ämnesområden
uppnådde sina individuella mål och detsamma gäller för den elev som läste ämnen.
Våren 2016

Samtliga elever i årskurs 9 klarade kunskapskraven i ämnen och i ämnesområden. Ingen elev
begärde betyg.
Våren 2015

Samtliga elever som läste ämnen eller ämnesområden nådde kunskapskraven eller sina
individuella mål.
Våren 2014

Samtliga elever klarade kunskapskraven i ämnesområdena.
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Analys Kunskapsuppdraget
Måluppfyllelse

Samtliga elever i årskurs 9 klarade alla kunskapskraven i ämnen/ämnesområdena. En
framgångsfaktor i arbetet har varit att grundsärskolan 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). Att verksamheten arbetar med en tydlig struktur för varje
individuell elev är avgörande för en god måluppfyllelse.
Bildstöd och tecken används i det dagliga arbetet. Bilder används för att förstärka talet. Att
använda bilder som ett komplement till det talade språket kan ge både trygghet och en känsla av
sammanhang. Kommunikationen har ökat mellan elever för att gruppaktiviteter har genomförts.
Sagostunder genom de digitala verktygen och samtal om innehållet i sagorna har skett i grupp.
Detta har ökat interaktionen mellan eleverna.
I skolans kvalitetsredovisning framgår att grundsärskolan under året har arbetat intensivt med att
stödja elevernas olika kommunikationssätt för att eleverna ska göra sig förstådda och kunna vara
med och påverka undervisningen. Detta är ett arbete som behöver fortgå under kommande läsår.
Med utgångspunkt i Grundpaketet för tillgänglig lärmiljö har grundsärskolan arbetat med
lågaffektivt bemötande 1. Flera pedagoger har genomgått utbildningar gällande detta medan andra
har fått handledning av psykolog i arbetssättet.
Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Under vårterminen genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning med fokus på
undervisningens kvalitet. Ett av utvecklingsområdena som identifierades var att undervisningen i
högre utsträckning behöver utformas så att metoder och innehåll anpassas till elevernas ålder,
mognad och kunskapsnivå. Vidare såg Skolinspektionen att lärare ytterligare bör anpassa
undervisningen till varje enskilds elevs behov av stöd och stimulans.
I granskningsrapporten uppges att anpassningar av undervisningen görs i de flesta avseenden i
grundsärskolan i Sigtuna kommun, men att det förekommer undervisning som inte ger alla elever
tillräckliga kunskapsutmaningar. Lärarlaget behövde således få möjlighet att utifrån egna
frågeställningar på ett systematiskt sätt föra diskussioner om hur undervisningen kan göra det
möjligt för olika elever att utvecklas optimalt. Erfarna lärare har byggt upp en stor mängd
praktikbaserad kunskap, men den är inte alltid dokumenterad och tillgänglig för alla. För att hela
lärarprofessionen ska kunna utvecklas behöver det finnas strukturer för att dela och utveckla
denna kunskap.
En handlingsplan har tagits fram för att komma till rätta med de identifierade
utvecklingsområdena avseende elevanpassad undervisning och att rektor behöver skapa
förutsättningar för kollegialt lärande. Handlingsplanen har redovisats till Skolinspektionen, som
har godkänt redovisningen.
De insatser som ingår i handlingsplanen är:
•

ny organisation för högstadieeleverna

•

screening av elevernas förmågor genomförs av specialpedagog

•

samtal om metoder och innehåll och hur anpassning till elevernas ålder, mognad och
kunskapsnivå kan ske på bästa sätt

•

kontinuerliga reflekterande samtal i grupp

Metoden lågaffektivt bemötande handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera
konflikter och fysiskt våld.
1
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•

gemensam granskning av elevuppgifter lett av speciallärare

•

gemensamma samtal om pedagogisk dokumentation

•

riktat arbete med Skolverkets Bedömningsstöd för särskola.

Utmaningar

Flera faktorer har påverkat grundsärskolans verksamhet under läsåret 2019/2020. En
tillförordnad rektor har tjänstgjort på skolan från november fram till läsårsslut. En ny rektor
tillträdde i augusti 2020.
Grundsärskolan flyttade i slutet av läsåret till tillfälliga lokaler under byggnationen av en ny
grundsärskola. De nya lokalerna är stora och ändamålsenliga för verksamheten och även utemiljön
är väl anpassad till särskolans elevunderlag.
I skolans kvalitetsredovisning framgår att det systematiska kvalitetsarbetet har varit svårt att
upprätthålla under läsåret på grund av rektorsbytet. Den nya rektorn kommer att utveckla det
systematiska kvalitetsarbetet lokalt genom att i högre grad involvera pedagoger i analys och i
arbetet i att ta fram utvecklingsområden och insatser.
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Resultat: Värdegrundsuppdraget och upplevd kvalitet i
grundsärskolan
Värdegrundsuppdraget grundsärskolan

Eftersom den kommunala grundsärskolan är den enda i Sigtuna kommun är stapeln ”Sigtuna
kommun 2020” lika med stapel för den kommunala grundsärskolan 2020.

2Frågan

om information har ändrats, lydelsen 2018 var: Informationen om verksamhetens innehåll är bra

Nöjd kund-index – alla föräldrar grundsärskolan
Nöjd kund-index (NKI) baseras på tre standardiserade frågor. De tre frågorna har besvarats på en 10-gradig
skala som därefter har beräknats till ett övergripande mått på nöjdheten baserat på en sammanvägning av
dessa tre frågor, indexerat till ett värde mellan 0 och 100.
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Analys: Värdegrundsuppdraget och upplevd kvalitet i
grundsärskolan
Vårdnadshavarens svarsfrekvens på föräldra- och elevenkäten vårterminen 2020 är 38 % (totalt 26
svar). Förra vårterminen var svarsfrekvensen 62 %, vilket betyder att det har skett en minskning
med 24 procentenheter. Den låga svarsfrekvensen ger ett svagt analysunderlag för
kvalitetsredovisningen. Minskningen i svarsfrekvensen beror delvis på pandemin och delvis på att
vårdnadshavare i mindre utsträckning har kunnat få stöd av personal i att besvara enkäten.
Föräldrarnas upplevda kvalitet och upplevelsen av graden av inflytande har sjunkit från 3,2 till 2,9.
Flytten av verksamheten till andra lokaler och den långdragna processen kring detta kan ha
påverkat detta resultat. Flera vårdnadshavare har i samtal med personal och huvudman uttryckt
oro och motstånd inför flytten av verksamheten. Personalen har varit involverad i hela
planeringsprocessen och utformningen av de tillfälliga lokalerna, vilket har varit av betydelse då
det är av högsta vikt att nyttja personalens kompetens gällande grundsärskolans elever. Att
förbereda eleverna inför flytten har varit en förutsättning för att eleverna ska känna sig trygga då
de har fått reda på vad som kommer att hända. Flytten till lokalerna har gått bra och personal,
elever och vårdnadshavare anser att de tillfälliga lokalerna är väl anpassade för verksamheten.
Resultaten på övriga frågor som vårdnadshavare har svarat på pekar i positiv riktning. Den största
förbättringen av medelvärdet har skett inom frågeområdet ”personalen motverkar aktivt att något
barn behandlas illa” med en ökning från 3,2 till 3,5.
Vårdnadshavare har även i högre utsträckning uppgett att deras barn känner sig trygga i
verksamheten. Andelen som har svarat instämmer helt och instämmer har ökat från 89 procent till
97 procent. Detta kan delvis vara en effekt av en omorganisation av elevgrupperna och att
verksamheten i högre utsträckning kan möta elevernas behov.
En större andel vårdnadshavare än föregående år har svarat att de är nöjda med informationen
om verksamhetens innehåll, vilket är positivt. Men detta arbete måste ändå fortsätta och
verksamhetens behöver även fortsätta arbeta med implementeringen av Tillsammans hem och
skola och framför allt med den kontinuerliga kommunikationen i form av rektorsbrev.
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Resultat: Värdegrundsuppdraget och upplevd kvalitet i
fritidshemmet
Värdegrundsuppdraget fritidshemmet

Eftersom den kommunala grundsärskolan är den enda i Sigtuna kommun är stapeln ”Sigtuna
kommun 2020” lika med stapel för den kommunala grundsärskolan 2020.

¹Endast de med fritidshem
Nöjd kund-index – alla föräldrar grundsärfritidshemmet
Nöjd kund-index (NKI) baseras på tre standardiserade frågor. De tre frågorna har besvarats på en 10-gradig
skala som därefter har beräknats till ett övergripande mått på nöjdheten baserat på en sammanvägning av
dessa tre frågor, indexerat till ett värde mellan 0 och 100.
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Analys: Värdegrundsuppdraget och upplevd kvalitet i fritidshemmet
Föräldrarnas upplevelse av att deras barn känner sig tryggt på fritidshemmet ligger på samma
medelvärde som tidigare år. Det har dock skett en minskning av vårdnadshavarna som instämmer
helt och en ökning av de som instämmer. Som tidigare nämnts är svarsfrekvensen avsevärt lägre
än tidigare år vilket försvårar analysarbetet. I jämförelse med vårdnadshavarnas upplevelse av
trygghet i skolan har dock värdet ökat, så fritidshemmet behöver vidare utreda vad minskningen i
upplevd trygghet på fritidshemmet beror på.
I grundsärskolans kvalitetsredovisning beskriver verksamheten att fritidshemmet har arbetat med
att skapa förutsättningar för att utveckla olika förmågor hos eleverna. Förmågor
som grovmotorik, kroppsuppfattning, självbehärskning, rörelse, motion, förbättra samspel samt
kommunikation inom barngruppen har tränats. Empati, ansvarstagande och turtagning är något
eleverna har övat på dagligen utifrån olika styrda aktiviteter. Resultaten i föräldraenkäten har
sjunkit något avseende medelvärdet när det gäller att fritidshemmet ger barnen utmaningar som
utvecklar barnets kunskaper. Detta visar att verksamheten på ett tydligare sätt behöver
kommunicera fritidshemmets uppdrag och de aktiviteter som genomförs.
Fritidshemmets arbete med förmågecirkeln kommer att fortsätta under kommande läsår.
Förmågecirkeln syftar till att öka elevernas förståelse gällande samarbete, reflektion, ansvar,
kommunikation och kreativitet. Cirkeln har implementerats. Hela fritidsverksamheten behöver
utvecklas genom kompetensutveckling gällande både utomhus- och inomhusaktiviteter.
Verksamheten har haft fokus på att ta till vara elevernas lust att lära. Utgångspunkten har varit de
nationella målen och hänsyn har tagits till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt
anpassats till att elever har olika förutsättningar. Trots att detta arbete har påbörjats så har det inte
ökat vårdnadshavarnas uppfattning av att verksamheten utgår ifrån barnens intressen och
erfarenheter.
Sammanfattningsvis pekar resultaten i föräldraenkäten på att kommunikationen med
vårdnadshavarna behöver intensifieras. En problematik som verksamheten har identifierat
gällande information till vårdnadshavare är att alla inte har tillgång till dator samt att en majoritet
av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. I dagsläget innebär det att det är elevens
loggbok som skickas fram och tillbaka till vårdnadshavare dagligen, men verksamheten behöver
hitta fler framgångsrika kommunikationsvägar.
Samverkan mellan skola och fritids är ett stort utvecklingsområde både inom grundskolan och på
grundsärskolan. Målet är att enheterna tillsammans ska skapa samsyn kring hela elevens skoldag.
Arbetet med detta kommer den nya rektorn att påbörja under läsåret 2020/2021. Rekrytering av
en grundlärare mot fritidshem kommer att genomföras under kommande läsår och är en
förutsättning för att öka kvaliteten och samverkan. Frågan kommer även att arbetas med inom
ramen för det kommunövergripande fritidsnätverket.
Flera faktorer kan ha påverkat hur föräldrarna upplever fritidshemmets kvalitet. Flytten av
verksamheten till andra lokaler har tidigare nämnts, men även rektorsbytena kan ha påverkat.
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Resultat: Medarbetare
Sigtuna kommun: Grundsärskolans medarbetarindikatorer
Indikator

Utfall 2017/2018

Andel (%) lärare med
lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne
riket
Andel (%) lärare med
lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne
kommunal huvudman*
Andel (%) heltidstjänster
med pedagogisk examen,
riket
Andel (%) heltidstjänster
med pedagogisk examen,
kommunal huvudman**
Andel (%) heltidstjänster
med specialpedagogisk
högskoleexamen, riket
Andel (%) heltidstjänster
med specialpedagogisk
högskoleexamen,
kommunal huvudman**

Utfall 2018/2019

15,8

14,2

0

33,3

Utfall 2019/2020

13,6

33,3
83,0

84,3

83,2

100

100

95,4

28,6

27,3

26,5

51

55,8

53,2

Källa Skolverket
*Procentsatsen utgör 1 av 3 lärare
** Utgör procent av 10,8 heltidstjänster
Grundsärskolans medarbetarindikatorer

”Andelen lärare med lärarlegitimation i minst ett ämne” inom grundsärskolan är oförändrad
läsåret 2019/2020 jämfört med läsåret 2018/2019. Procentsatsen utgör 1 av 3 lärare. ”Andelen
heltidstjänster med specialpedagogisk examen” har minskat något i kommunen för läsåret
2019/2020 jämfört med föregående år. Jämfört med riket har grundsärskolan i Sigtuna kommun
en avsevärt högre (+19,7 procentenheter) ”andel lärare med behörighet i minst ett ämne”.
Detsamma gäller ”andelen heltidstjänster med specialpedagogisk högskoleexamen” som är +26,5
procentenheter högre än riket.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) för grundsärskolan ingår i kommunala skolor och
presenteras under avsnittet grundskola.
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5. Mål för grundsärskolan 2020/2021
Alla barn och elever når högre resultat
•

Samtliga elever utmanas till högre måluppfyllelse.

•

Alla mål är individuella utifrån elevernas förmågor.

•

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
•

Alla elever på grundsärskolan känner sig trygga.

•

Samtliga ska bidra till allas trivsel, trygghet och studiero.

•

Elever och föräldrar i grundsärskolan ska vara nöjda med sin skola/sina barns skola.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens
•

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

•

Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ökar.

•

Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.

6. Sammanfattning av huvudmannens planerade
insatser 2020/2021
Den centrala staben kommer att ha fokus på Sigtuna kommuns servicekoncept och utforma
servicelöften avseende nämndens verksamheter. Ett servicelöfte ska beskriva vilken tjänst
kommunen erbjuder samt vad mottagaren kan förvänta sig. Servicelöftet ska vara möjligt att mäta
och följa upp. Huvudmannen tog fram Tillsammans hem och förskola och Tillsammans hem och skola
under föregående år. I dessa dokument förtydligar förvaltningen vilka förväntningar hem och
förskola/skola kan ha på varandra, vilka forum för samverkan och information som finns, samt
hur det övergripande trygghetsarbetet ser ut på våra förskolor och skolor. Huvudmannen ska
uppdatera dokumenten och hitta möjligheter att mäta servicelöften. Utifrån återkopplingen som vi
har fått i samband med föräldra- och elevenkäten återstår ett arbete att göra med
implementeringen av det nya arbetssättet, eftersom många föräldrar angav att de inte kände till
dokumenten.
Barn- och ungdomsförvaltningen implementerar under 2021 tillsammans med Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen ett nytt verksamhetssystem för samtliga skolformer.
Systemlösningen inkluderar lärplattform, schema, elevregister och administration. Fokus ligger på
att ge bättre systemstöd i verksamheten, ökad användarvänlighet, bättre kommunikation med
elever och vårdnadshavare samt effektivare administration.
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Målområde 1 – Alla barn och elever når högre resultat
Huvudmannen ger stöd i att utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete och ta fram
strukturer för uppföljning.
Huvudmannen stödjer den nya rektorn i att genomföra implementeringen av åtgärderna som är
rapporterade till Skolinspektionen med anledning av deras granskning.
Kompetensutveckling inom Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
(TAKK) genomförs under läsåret. Huvudmannen bidrar med en resurs i form av en nyanställd
talpedagog vars uppdrag bland annat är att internutbilda alla medarbetare i grundsärskolan.
Huvudmannen kommer att följa upp insatsen.
Huvudmannen riktar resurser i form av en tjänst inom den centrala barn- och elevhälsan för att
stödja elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Målområde 2 – Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
Information till vårdnadshavare behöver fokusera på att belysa hur skolans undervisning och
dagliga aktiviteter anknyter till grundsärskolans läroplan. Verksamheten behöver hitta ytterligare
sätt att nå vårdnadshavare på deras villkor.
Huvudmannen stöttar rektor i att förankra servicelöften i Tillsammans hem och skola
dokumentet.

-

Huvudmannen kommer att anställa en grundlärare mot fritidshem för att öka kvaliteten och
samverkan mellan skolan och fritidshemmet.

Målområde 3 – Engagerade medarbetare med rätt kompetens
I arbete med kompetensförsörjning behöver ett särskilt fokus riktas mot att öka andelen
legitimerade lärare i grundsärskolan.
Grundsärskolan ska genomföra åtgärder och aktiviteter som beskrivs i den årliga
arbetsmiljöplanen.
Förvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan som innehåller strategiska insatser
för arbetet med kompetensförsörjning under de närmaste åren.
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1. Bakgrund
Kommunala fritidshem 2019/2020
Kommunala fritidshem

Antal barn*

Odensala skola fritidshem
Råbergsskolan fritidshem
Skepptuna skola fritidshem
Centralskolan fritidshem
Norrbackaskolan fritidshem
Sigtuna kommuns grundsärskola
Sätunaskolan fritidshem
Tingvallaskolan fritidshem
S:t Pers skola fritidshem
S:ta Gertrud skola fritidshem
Eddaskolan fritidshem
Galaxskolans fritidshem
Sagaskolan fritidshem
Steningehöjdens skola fritidshem
Total

88
137
76
189
178
49
196
161
239
184
177
195
189
159
2 217

Åk F-3

66
96
44
129
129
24
140
102
192
134
131
140
117
128
1 572

Åk 4-6

22
41
32
60
49
25
56
59
47
50
46
55
72
31
645

*Antal elever fastställt 2020-03-31

Fristående fritidshem 2019/2020
Fristående fritidshem

Antal barn*

Josefinaskolan
Väringaskolan
Total

71
121
192

*Antal elever fastställt 2020-03-31
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- och F–9skolor. Det innebär att skola och fritidshem har gemensamma lokaler och personal. Den praktiska
organisationen som gäller lokaler och personal kan däremot variera mellan olika enheter.
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Kvalitetsarbete i fritidshem
Huvudmannen utvärderar kvaliteten i fritidshem utifrån läroplanen, kunskapsuppdraget samt
värdegrundsuppdraget. Dessutom utvärderas den upplevda kvaliteten.
Kunskapsuppdraget

Uppföljningen av kvaliteten i fritidshemmet utifrån läroplanens mål bygger på
enkätundersökningar, verksamhetsbesök och intervjuer. Kunskapsresultaten följs upp i stort på
huvudmannanivå två gånger under läsåret: höstterminens slut samt vid slutet av läsåret. Vid varje
uppföljningstillfälle sammanställs resultat gällande måluppfyllelse utifrån kunskapskraven på
huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten analyseras och utifrån slutsatserna planeras för
vidare insatser. Efter läsårets slut gör varje skola och huvudmannen en större sammanställning av
enhetens resultat. Sammanställningarna analyseras för att sedan dokumenteras i respektive
enhetens och huvudmannens kvalitetsredovisning.
Värdegrundsuppdraget

Enkätundersökningarna ger två gånger per år en indikation på hur elever och vårdnadshavare
upplever kvaliteten i verksamheten och kvaliteten i lärmiljön, till exempel möjligheten till
inflytande och trygghet. Det granskas också hur huvudmannen och enheterna 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 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 deras vårdnadshavare är nöjda med
fritidshemmet, vilket mäts årligen med hjälp av en enkätundersökning. Enkäten gällande
fritidshemmet riktar sig främst till elever i årskurs 3 och deras vårdnadshavare. Undersökningen
ger en bild av hur elever och vårdnadshavare upplever verksamheten. Resultatet analyseras och
för de områden där elever och vårdnadshavare inte är nöjda beslutas om åtgärder som ska vidtas.
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2. Mål för fritidshemmen 2019/2020
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
•

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

•

Andelen legitimerade grundlärare mot fritidshem ökar så att varje fritidshem uppnår
minst en legitimerad grundlärare mot fritidshem.

•

Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.

3. Sammanfattning av huvudmannens genomförda
insatser i fritidshemmen 2019/2020
Huvudmannen har fokuserat på strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Huvudmannen har strukturerat stöd- och utvecklingsarbetet kring det systematiska
kvalitetsarbetet i rektorsgruppen utifrån ett årshjul.
Samtliga rektorer har med hjälp av sina ledningsgrupper analyserat sina resultat där
huvudmannen varit behjälplig med underlag och stöd för analysarbetet. Vid kvalitetsdagar,
kompetensutveckling för lärare och rektorer och resultatdialoger har vi ökat fokus på regelbunden
uppföljning på arbetslagsnivå gällande skolornas arbetsplaner. Resultat för fritidshemmen som har
analyserats baserar huvudsakligen på självskattning via ”Lilla Bruk” som omfattar läroplansmål.
Analys gällande arbetet med anmälningar om diskriminering och kränkande behandling ingår
numera i kvalitetsredovisningen. Anmälan om kränkande behandling omfattar även om kränkning
har skett på fritids, under skoltid eller utanför skoltid
Rektorer har fått ta del av kompetenshöjande insatser i form av föreläsningar, workshops,
litteratur och konferenser. Vi har genomfört kompetensutveckling med utgångspunkt i boken
Formativt ledarskap i en digitaliserad värld av Malin Frykman. Bokcirkeln har gett rektorerna stöd
för utveckling av skolors verksamheter både när det gäller strukturer för organisation och
distribuerat ledarskap.
Samarbetet inom FoSam har fortsatt. Syftet med samverkansprojektet är professions- och
verksamhetsutveckling inom förskola/skola utifrån aktuell forskning. FoSam-samverkan har
inneburit bland annat att Sigtuna kommun har utvalda partnerskolor och förskolor där
majoriteten av lärarstudenterna tas emot. Sigtuna kommun har deltagit i ett nätverk med temat
Forskningslitteracitet. Inom ramen för detta nätverk, där flera kommuner i Uppsala region deltar
tillsammans med Uppsala universitet, har det tagits fram ett koncept som kallas
Skolledarakademin, där Sigtuna kommun representeras med två ledamöter.
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Vi genomför de åtgärder och aktiviteter som beskrivs i den årliga arbetsmiljöplanen.
Utvärdering och analys av föregående års arbetsmiljöplan sker under våren och en ny
arbetsmiljöplan tas i juninämnden.
Förvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan som innehåller strategiska insatser
för arbetet med kompetensförsörjning under de närmaste åren.
Under coronapandemin försvårades arbetet med lärarnas ledarskap i klassrummet
eftersom förutsättningarna för detta arbete förändrades radikalt. Huvudmannen har genomfört
kompetensutveckling med samtliga rektorer inom grundskolan med fokus på formativt ledarskap.
Rekrytering av legitimerade lärare till fritidshemmen. Från och med den 1 juli 2019 gäller
krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i
fritidshemmet. För att säkerställa att varje fritidshem har tillgång till rätt kompetens kommer
huvudmannen ge riktat stöd till skolor med fritidshem.
Huvudmannens arbete med fritidshemmens nätverk har fortsatt enligt plan. Syftet är fortsätta
att utveckla en gemensam syn på uppdraget samt att utveckla undervisningen på fritidshemmet
genom ett kollegialt lärande. Arbetet med en helhetsbild kring barnets lärande behöver fortsätta
genom en ökad samverkan mellan skola och fritidshem, en fråga som också har diskuterats i
nätverket. Ann S Pihlgren har också föreläst på temat fritidshemmets uppdrag under läsåret för all
personal på fritidshemmen samt för rektorer.
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4. Resultat och analys
Kunskapsuppdraget – lärandet på fritidshem
Svarsfrekvens på föräldrar- och elevenkäten vårtermin 2020
Målgrupp

Elever årskurs 3
Vårdnadshavare
årskurs 3

Antal svar
samtliga

Antal svar
kommunal regi

503
391

475
355

Svarsfrekvens
Samtliga %

81
62

Svarsfrekvens
kommunal regi %

84
63

Årskurs 3: ”Det jag lär mig på fritidshemmet hjälper mig i skolarbetet”

Kommunal huvudman – elever*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020

Årskurs 3: ”Det jag lär mig på fritidshemmet hjälper mig i skolarbetet”

Samtliga huvudmän per skolenhet – elever

Analys – lärandet på fritidshem
Den övergripande svarsfrekvensen har minskat hos eleverna (från 92 procent till 84 procent) och
ökat något när det gäller föräldrarna (61 procent till 63 procent).
Enligt svaren på frågan ”Det jag lär mig i fritidshemmet hjälper mig i skolarbetet” upplever
eleverna på en övergripande nivå en liten förbättring i jämförelse med året innan. Några skolor
har gjort tydliga framsteg gällande denna fråga. Exempelvis har Norrbackaskolan (2,2 till 3,1),
Sätunaskolan (2,4 till 3,2) och Tingvallaskolan (1,9 till 2,6) gjort kraftiga förbättringar i jämförelse
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med förra året. De skolor som redovisar tydligast försämrade resultat i jämförelse med året innan
är: Centralskolan (3,1 till 2,2), S:ta Gertrud skola (2,4 till 2,0) och Sagaskolan (3,3 till 2,6). Några
skolor håller en relativt jämn nivå, exempelvis Eddaskolan, Galaxskolan och Råbergsskolan.
Det finns ingen skola som ligger under 2,0 i medelvärde detta år, vilket tyder på att skolorna har
höjt ”lägstanivån”. Statistiken visar dock att det fortfarande finns allt för ojämna resultat över tid
för flera enheter som inte lyckas skapa en långsiktig stabilitet. Det är, trots förbättringarna,
fortfarande en för stor spridning mellan högsta och lägsta värde ur ett likvärdighetsperspektiv.
De skolor som har gjort framsteg under året lyfter fram vikten av ett medvetet arbete med
genomtänkta pedagogiska planeringar för att hitta en tydlig röd tråd utifrån styrdokumenten.
Naturfritids är ett inslag i verksamheterna som tydligt bidrar till elevernas kunskaper.
Utvärderingar av Naturfritids är mycket positiva, men detta avspeglar sig inte i elevernas svar på
föräldra- och elevenkäten.
Även elevernas delaktighet och valmöjligheter i aktiviteter är en framgångsfaktor, enligt skolorna.
Det finns fortfarande ett behov av att huvudmannen stödjer skolorna med låga resultat i denna
fråga för en ökad samverkan mellan skola och fritidshem. Flera skolor har här ett
utvecklingsbehov. En sådan samverkan kan skapa en samsyn gällande elevernas heldagslärande
och ger förutsättningar för att det ska finnas en röd tråd i skolans och fritidshemmets arbete med
eleverna.
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Kunskapsuppdraget – utveckling av barnens kunskaper
Årskurs 3: ”Fritidshemmet ger mitt barn utmaningar som utvecklar mitt barns kunskaper”

Kommunal huvudman jmf. över tid – föräldrar*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020

Årskurs 3: ”Fritidshemmet ger mitt barn utmaningar som utvecklar mitt barns kunskaper”

Samtliga huvudmän per skolenhet – föräldrar

Analys – utveckling av barnens kunskaper
När det gäller frågan ”Fritidshemmet ger mitt barn utmaningar som utvecklar mitt barns
kunskaper” är föräldrarna generellt något positivare än föregående år. Det finns flera skolor som
ligger på en fortsatt stabil nivå, exempelvis: Sätunaskolan, Tingvallaskolan, S:t Per skola och
Sagaskolan.
De skolor som förbättrat sina resultat mest är bland annat: Skepptuna skola (2,9 till 3,5),
Centralskolan (2,9 till 3,4) och Norrbackaskolan (2,6 till 3,1). Råbergsskolan har kraftigt försämrat
resultat (2,5 till 2,0) och Galaxskolan ligger nu på ett relativt lågt värde och har också försämrat
sitt resultat i jämförelse med året innan (2,9 till 2,6).
Ur ett likvärdighetsperspektiv har skillnaderna i resultat mellan högsta och lägsta ökat i jämförelse
med året innan. Detta beror mycket på Råbergsskolans försämrade resultat i just denna fråga.
Det finns enheter som uppvisar en diskrepans mellan elevernas och föräldrarnas svar på frågor
som handlar om kunskapsuppdraget. På Centralskolan är exempelvis eleverna relativt missnöjda
(2,2) men föräldrarna nöjda (3,4). En liknande observation kan göras på Råbergsskolan där
eleverna är mer nöjda (2,9) i jämförelse än föräldrarna (2,0). Huvudmannen behöver stödja
skolorna att analysera skillnaderna för att kunna sätta in rätt insatser för att jämna ut dessa
skillnader på de enheter där resultaten skiljer sig mellan eleverna och föräldrarna.
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De skolor som har låga resultat i denna fråga lyfter fram vikten av att hitta bättre
kommunikationsvägar med vårdnadshavarna. Enheterna arbetar med ”informationstavlor” men
lyckas i olika utsträckning nå fram vid hämtning och lämning. Coronapandemin har också bidragit
till att ytterligare försvåra detta, eftersom vårdnadshavarna i stor utsträckning inte har fått gå in i
skolan och ta del av information på samma sätt som tidigare. Skolorna behöver hitta fler digitala
vägar för att tydligt kommunicera vad eleverna arbetar med utifrån läroplanen, det vill säga hur
skolorna utmanar eleverna i att utveckla nya kunskaper på fritidshemmet.
De skolor som har lyckats väl ser bland annat rektorsbrev och veckobrev som en framgångsfaktor
i sin kommunikation för att förtydliga vad eleverna arbetar med och vad de lär sig utifrån
läroplanen. Det finns även skolenheter som behöver öka svarsfrekvensen på enkäten för att få
bättre analysunderlag.
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Värdegrundsuppdraget – trygghet: elever
Årskurs 3: ”Jag känner mig trygg på fritidshemmet”

Kommunal huvudman jmf. över tid – elever*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020

Årskurs 3: ”Jag känner mig trygg på fritidshemmet”

Samtliga huvudmän per skolenhet – elever

Analys – trygghet: elever
Resultaten ligger på fortsatt en stabil nivå över tid med små förändringar, men de har försämrats
marginellt i jämförelse med förra året. De skolor som gjort de största förbättringarna i jämförelse
med föregående år är Norrbackaskolan (3,0 till 3,7), Steningehöjden (3,3 till 3,6) och
Råbergsskolan (3,4 till 3,7). De skolor som har tydligast sämre resultat i jämförelse med förra året
gällande elevernas upplevelse av trygghet på fritidshemmet är Odensala skola (3,5 till 2,9),
Tingvallaskolan (3,4 till 2,9) och Sagaskolan (3,6 till 3,2).
De framgångsfaktorer som lyfts fram i skolornas kvalitetsredovisningar är samtidigt identifierade
utvecklingsområden för flera fritidshem med låga resultat i denna fråga. Framgångsfaktorer är
exempelvis: att prioritera studiero i utvecklingsarbetet, förbättra utomhusmiljön genom rastvärdar
med tydligt ansvar för aktiviteter samt att fortsätta arbeta på ett strukturerat sätt med skolans
sociala team.
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Värdegrundsuppdraget – trygghet: föräldrar
Årskurs 3: ”Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet”

Kommunal huvudman jmf. över tid – föräldrar*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020

Årskurs 3: ”Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet”

Samtliga huvudmän per skolenhet – föräldrar

Analys – trygghet: föräldrar
Föräldrarnas upplevelse av trygghet för sina barn på fritidshemmet ligger fortsatt stabilt och
relativt högt över tid. Den skola som gjort den i särklass största förbättringen i denna fråga är
Steningehöjden skola (3,2 till 3,7). Skolan med det lägsta värdet är fortfarande Råbergsskolan,
trots en viss förbättring (2,8 till 3,0) i jämförelse med förra året.
Skolorna behöver arbeta fokuserat med liknande områden som när det gäller elevperspektivet
ovan. Flera skolor lyfter också återigen vikten av en väl fungerande kommunikation med
vårdnadshavare. De skolor som har låga resultat behöver förtydliga sitt arbete (alltså hur
fritidshemmet aktivt arbetar med trygghet) med denna fråga i exempelvis veckobrev samt
komplettera detta med exempelvis synliga informationstavlor.
Sammantaget visar enkäten att tryggheten varierar mellan olika skolenheter. Att elever ska känna
sig lika trygga på fritidshemmen som på skolan är centralt. Rektorer har beskrivit svårigheter med
att framgångsrikt organisera för rastverksamheter och fritidsaktiviteter där vuxennärvaron är
tillräckligt hög, aktiviteterna är planerade och där arbetet på fritidshemmet kan följas upp på ett
tydligare sätt.
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Värdegrundsuppdraget – möjlighet till påverkan
Årskurs 3: ”Jag får vara med och påverka vad vi gör på fritidshemmet”

Kommunal huvudman jmf. över tid – elever*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020

Årskurs 3:”Jag får vara med och påverka vad vi gör på fritidshemmet”

Samtliga huvudmän per skolenhet – elever

Analys – möjlighet till påverkan
Eleverna upplever en viss förbättring i deras möjligheter att påverka vad de får göra på
fritidshemmet. De senaste åren har små förändringar skett i resultatet men med en viss positiv
tendens (från 3,0 till 3,2). Även här har Norrbackaskolan kraftigt förbättrat sitt resultat (2,8 till
3,7). Stora positiva förändringar finns också på exempelvis Skepptuna skola (3,1 till 3,8). De
skolor som visar på de största negativa förändringarna i jämförelse med tidigare år är
Centralskolan (3,4 till 2,4) och Sagaskolan (3,4 till 2,9). Även här finns stora skillnader mellan
högsta och lägsta värde i elevperspektivet om hur eleverna uppfattar sin skola och
fritidshemsverksamhet.
Skolor med lägre resultat lyfter fram utmaningen i att skapa en förståelse hos eleverna om när och
hur de lär sig. Det gäller exempelvis att eleverna lär sig genom lek och praktiska aktiviteter som
också kan gynna skolarbetet. Sammankopplingen i frågorna som gäller lärandet och delaktighet
behöver förtydligas eftersom syftet med påverkansmöjligheter är att även öka upplevelsen av
lärande. Eleverna behöver därmed bli mer delaktiga i planeringen och utvärderingen av aktiviteter
för att synliggöra lärandet. Dessa utvecklingsområden kommer att arbetas med i det nätverk som
huvudmannen leder för kommunen verksamhetsledare på fritidshemmet.
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Värdegrundsuppdraget – Intressen och erfarenheter
Årskurs 3: ”Fritidshemmets verksamhet utgår från barns intressen och erfarenheter”

Kommunal huvudman jmf. över tid – föräldrar*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020

Årskurs 3: ”Fritidshemmets verksamhet utgår från barns intressen och erfarenheter”

Samtliga huvudmän per skolenhet – föräldrar

Analys – intressen och erfarenheter
Även här har positiva förändringar skett på en övergripande nivå de senaste åren. Centralskolan
(2,8 till 3,4), Eddaskolan (2,8 till 3,4) och Skepptuna skola (2,6 till 3,4) visar på stora förbättringar
ur detta föräldraperspektiv. Råbergsskolan har fortsatt låga resultat med en viss försämring i
jämförelse med föregående år (2,5 till 2,3). Även S:ta Gertrud skola visar på en liten försämring
(2,6 till 2,5). Sagaskolan (3,3 till 2,9) och Tingvallaskolan (3,6 till 3,1) har relativt tydliga
försämringar i resultatet på denna fråga.
Rektorerna anser att en framgångsfaktor för fritidshemmens arbete i denna fråga är att återigen
sätta fokus på kommunikationen med vårdnadshavare. Exempelvis har Centralskolan haft ett
uttalat mål att öka kommunikationen med vårdnadshavare där anslagstavlor med aktiviteter
placerades ut i korridorerna i stället för inne i klassrummen. På dessa tavlor tydliggörs vilka
aktiviteter som erbjuds och eleverna kan sätta sin namnknapp på de aktiviteter de vill delta i.
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Resultat: Upplevd kvalitet
Nöjd kund-index (NKI) baseras på tre standardiserade frågor. De tre frågorna har besvarats på en
10-gradig skala som därefter har beräknats till ett övergripande mått på nöjdheten baserat på en
sammanvägning av dessa tre frågor, indexerat till ett värde mellan 0 och 100.
Årskurs 3: ”NKI – Övergripande betyg – elever”

Kommunal huvudman jmf. över tid – elever*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020
Årskurs 3: ”NKI – Övergripande betyg – elever”

Samtliga huvudmän per skolenhet – elever

Analys: NKI elever

Elevernas nöjd kund-index (NKI) för hela Sigtuna kommun ligger på 64. Detta är en
procentenhet lägre än den kommunala huvudmannens NKI på 65. Den kommunala
huvudmannens resultat ligger på samma nivå jämfört med 2019. De skolor som har flest nöjda
elever är Norrbackaskolan, Eddaskolan och Skepptuna skola. Framför allt Tingvallaskolan och
Centralskolan sticker ut med mycket låga värden. De skolor som tydligast har förbättrat sina
resultat i jämförelse med föregående år är Norrbackaskolan (46 till 88), Råbergsskolan (49 till 74)
och Sätunaskolan (48 till 75).
Skolorna med de största negativa förändringarna är Tingvallaskolan (52 till 15), Centralskolan (85
till 37) och Odensala skola (82 till 58). Verksamheterna med lägst resultat beskriver vikten av en
ökad samverkan mellan skola och fritidshem. Detta handlar bland annat om att hitta
organisatoriska förutsättningar för samplanering för fritidshemmets och skolans personal och att
nyttja varandras kompetens, skapa en samsyn för ett heldagslärande samt att också gemensamt
undervisa eleverna utifrån en planering. På detta sätt kan fritidshemmets kompletterande och
kompensatoriska uppdrag få större effekt.
En annan viktigt aspekt att beakta är att dessa skolor beskriver en utveckling där allt färre elever
deltar i fritidshemmets verksamhet i årskurs 3. Detta bekräftas också i svarsfrekvensen där det
ofta är nästan hälften av eleverna som svarar att de ”inte går på fritids”. Detta leder att det är små
122

Fritidshem

elevgrupper som utgör det statistiska underlaget, vilket kan ge stora utslag. Skolorna med lägst
NKI har cirka 10–20 elever i elevgruppen.
Skolorna med högst resultat har stabila organisationer eller har gjort större förändringar. Norrbackaskolan,
med de största positiva förbättringarna, har gjort en genomlysning av sin verksamhet under det senaste läsåret
och har på så sätt kunnat ompröva sina arbetssätt utifrån personalens kompetens. Det verkar ha gett effekt.
Årskurs 3: ”NKI – Övergripande betyg – föräldrar”

Kommunal huvudman jmf. över tid – föräldrar*

*Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2020
Årskurs 3: ”NKI – Övergripande betyg – föräldrar”

Samtliga huvudmän per skolenhet – föräldrar

Analys: NKI föräldrar

Föräldrarnas nöjd kund-index (NKI) för hela Sigtuna kommun ligger på 68. Det är på samma nivå som den
kommunala huvudmannen och en förbättring med tre procentenheter från föregående år. De skolor som har
de mest nöjda föräldrarna är Centralskolan, Skepptuna skola och Steningehöjden skola. Lägst värde har S:ta
Gertrud skola och Råbergsskolan. De skolor som tydligast har förbättrat sina resultat i jämförelse med 2019
är Centralskolan (67 till 90), Steningehöjden skola (67 till 87), Norrbackaskolan (57 till 70) samt Eddaskolan
(60 till 73). Skolorna med de största negativa förändringarna är Sätunaskolan (80 till 59), Råbergsskolan (57 till
44) och Galaxen (69 till 58).
Huvudmannen ser att det fortfarande finns behov av att stödja skolorna i att utveckla kommunikationen med
vårdnadshavarna när det gäller fritidshemmets verksamhet, i synnerhet på skolor med lågt NKI. Skolorna
anser att detta har varit särskilt utmanande för fritidshemmen när vårdnadshavarna inte på samma sätt har
haft tillgång till verksamheten eftersom hämtning och lämning har skett utomhus. Rektorerna lyfter också
fram behoven av att arbeta med fritidshemmets personal när det gäller förhållningssätt och kommunikation
vid hämtning och lämning samt att införa exempelvis månadsbrev i Tempus (webbaserat verktyg för närvaro
och kommunikation med vårdnadshavare) gällande fritidshemmet verksamhet. Skolorna med kraftiga
förbättringar visar på vikten av en stabil organisation, det vill säga att personalen stannar kvar på samma
arbetsplats och därmed får tid och möjlighet att utveckla verksamheten samt att bygga goda relationer till
vårdnadshavare. Andra framgångsfaktorer är att vara tydlig och regelbunden med veckobrev och rektorsbrev
gällande fritidshemmets verksamhet.
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Sammanfattning NKI
Resultaten har förbättrats på en övergripande nivå ur föräldraperspektivet och ligger på samma
nivå när det gäller elevernas NKI. Det finns några skolor som visar stora skillnader i resultaten
mellan elevernas och föräldrarnas NKI. Det gäller exempelvis Tingvallaskolan, Centralskolan och
Råbergsskolan.
Det är fortsatt ojämna resultat över tid för flera skolor, vilket tyder på att huvudmannen
fortfarande behöver stödja skolorna i att hitta långsiktiga strategier för att öka kvaliteten i
fritidshemmets undervisning, både ur ett elev- och föräldraperspektiv. Skolorna med höga resultat
kan nästkommande år ha låga resultat. Sammantaget visar detta att det är en betydande utmaning
för skolenheterna att upprätthålla kvalitet över tid. Kvalitet har flera beståndsdelar, till exempel
elevens rätt till stöd, undervisningens innehåll och organisatoriska förutsättningar för personalen.
Fritidshemmen på skolorna har sårbara organisationer som påverkas av förändringar, som
exempelvis personalfrånvaro, ämneslärarkompetens och ekonomi. Det finns också fritidshem
med stabila resultat över tid, exempelvis Eddaskolan. Huvudmannen behöver ta ett helhetsgrepp
för att fritidshemmen ska få en tydlig plats i det systematiska kvalitetsarbetet på samma sätt som
skolan genom att lyfta fram arbets- och utvecklingsorganisationen för fritidshemmen på
skolenheterna. Andelen behörig personal inom fritidshemmen är också fortfarande låg och
strategier för arbetet med att öka andelen behöriga inom fritidshemmen finns i
kompetensförsörjningsplanen.
Fritidshemmens förutsättningar ser olika ut beroende på skolenheterna storlek. Skolor med
många elever har bättre förutsättningar för att skapa självgående fritidshemsorganisationer. Skolor
med få elever har komplexa organisationer där fritidshem och skola är sammanblandade i större
utsträckning. Där har personal på fritidshemmen ofta flera roller, som till exempel elevresurs,
rastvakt eller vikarie.
Utifrån en analys av skolornas kvalitetsredovisningar behöver fritidshemmet få en tydligare plats i
kommunens systematiska kvalitetsarbete. Exempelvis behöver ”Lilla Bruk” (huvudmannens
självvärderingsverktyg för uppföljning av fritidshemmet) lyftas fram på ett tydligare sätt och följas
upp av huvudmannen under läsåret på exempelvis kvalitetsdagar, resultatdialoger samt i
kvalitetsredovisningen. Detta självskattningsverktyg ger möjligheter att mäta kvaliteten på
fritidshemmen i förhållande till de nationella styrdokumenten och kan därmed stödja ett
systematiskt kvalitetsarbete.
Behovet av att öka samverkan mellan skola och fritidshem samt att tydliggöra arbetet med
pedagogiska planeringen utifrån läroplanen kvarstår. Fritidshemspersonalens utrymme i
klassrummet begränsas eftersom de i alltför stor utsträckning arbetar på individnivå i form av
elevassistenter eller som klassrumsresurser kopplade till ämneslärarens undervisning. Det är
fortfarande önskvärt att fritidshemspersonalen kan arbeta gemensamt med ämnesläraren där
undervisning från både skola och fritidshem kan kombineras i klassrummet, i synnerhet på klassoch gruppnivå. Det är också centralt att sätta elevernas heldagslärande i fokus.
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Resultat: Medarbetare
Sigtuna kommun: Fritidshemmets medarbetarindikator

Indikator

Andel (%)
heltidstjänster i
fritidshemmet med
pedagogisk
högskoleexamen,
riket
Andel (%)
heltidstjänster i
fritidshemmet med
pedagogisk
högskoleexamen,
samtliga
huvudmän
Andel (%)
heltidstjänster i
fritidshemmet med
pedagogisk
högskoleexamen,
kommunal
huvudman
Andel (%)
heltidstjänster i
fritidshemmet med
pedagogisk
högskoleexamen,
enskild huvudman

Utfall 2017/2018

Utfall 2018/2019

Utfall 2019/2020

39

37

37

12

11

12

12

11

11

17

12

14

Källa: Skolverket
Fritidshemmets medarbetarindikator

Andelen heltidstjänster i fritidshemmet med pedagogisk högskoleexamen för samtliga skolor inom
kommunen har ökat från 11 procent till 12 procent under läsåret 2019/2020 jämfört med läsåret
2018/2019. För fritidshem inom Sigtuna kommun med kommunal huvudman är ”andelen
heltidstjänster i fritidshemmet med pedagogisk högskoleexamen” oförändrad mellan åren. För
fritidshem med enskild huvudman har ”andelen heltidstjänster i fritidshemmet med pedagogisk
högskoleexamen” ökat. Huvudmannen konstaterar att Sigtuna kommun har avsevärt lägre ”andel
heltidstjänster med pedagogisk examen inom fritidshemmet” än riket.
Bristen på utbildade lärare i fritidshem är stor över hela Sverige, vilket även gäller Sigtuna
kommun. Arbete med strategiska insatser pågår för att stärka arbetsgivarvarumärket hos personal
generellt inom Sigtuna kommun. Huvudmannen lägger särskilt fokus på att öka attraktiviteten för
utbildad personal inom fritidshem.
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5. Mål för fritidshemmen 2020/2021
Alla barn och elever når högre resultat
•

Samtliga fritidshem arbetar 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 i fritidshemmet upplever trygghet.

•

Eleverna upplever att de kan påverka verksamheten i fritidshemmet

Engagerade medarbetare med rätt kompetens
•

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

•

Andelen legitimerade grundlärare mot fritidshemmet ökar så att varje fritidshem uppnår
minst en legitimerad grundlärare mot fritidshem.

•

Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.

6. Sammanfattning av huvudmannens planerade
insatser 2020/2021
Barn- och ungdomsförvaltningen implementerar under 2021 tillsammans med Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen ett nytt verksamhetssystem för samtliga skolformer.
Systemlösningen inkluderar lärplattform, schema, elevregister och administration. Fokus ligger på
att ge bättre systemstöd i verksamheten, ökad användarvänlighet, bättre kommunikation med
elever och vårdnadshavare samt effektivare administration.
Den centrala staben kommer att ha fokus på Sigtuna kommuns servicekoncept och utforma
servicelöften avseende nämndens verksamheter. Ett servicelöfte ska beskriva vilken tjänst som
kommunen erbjuder samt vad mottagaren kan förvänta sig. Servicelöftet ska vara möjligt att mäta
och följa upp. Huvudmannen tog fram Tillsammans hem och förskola och Tillsammans hem
och skola under föregående år. I dessa dokument förtydligar förvaltningen vilka förväntningar
hem och förskola/skola kan ha på varandra, vilka forum för samverkan och information som
finns, samt hur det övergripande trygghetsarbetet ser ut på våra förskolor och skolor.
Huvudmannen ska uppdatera dokumenten och hitta möjligheter att mäta servicelöften. Utifrån
återkopplingen som vi har fått i samband med föräldra- och elevenkäten återstår ett arbete att
göra med implementeringen av det nya arbetssättet, eftersom många föräldrar angav att de inte
kände till dokumenten.
Rekrytering av legitimerade lärare till fritidshemmen. Från och med den 1 juli 2019 gäller
krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i
fritidshem. För att säkerställa att varje fritidshem har tillgång till rätt kompetens kommer
huvudmannen ge riktat stöd till skolor med fritidshem.
Huvudmannen säkerställer att fritidshemmens nätverk fortsätter och utvecklar arbetet med
gemensamma strukturer gällande samsyn i läroplansuppdraget. Modulerna ”fritidshemmets
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uppdrag” och ”fritidshemmet undervisning” avslutas i januari 2021 efter två års nätverksarbete.
Möjlighet kommer att ges för att fördjupa och repetera genomförda moduler.
Huvudmannen utvecklar ett nytt självskattningsverktyg för fritidshem under läsåret som ska
testas på några fritidshem under vårterminen 2021. Syftet är att skapa ett verktyg som på ett
tydligare sätt anknyter till kapitel 4 i LGR 11 än det nuvarande verktyget ”Lilla Bruk”. Detta syftar
också till att ge fritidshemmet en tydligare plats i kommunens systematiska kvalitetsarbete.
Utifrån dialoger med rektorer och analys av skolors kvalitetsrapporter ser huvudmannen ett
behov av en ökad samverkan mellan skola och fritidshem. Huvudmannen kommer stödja
rektorerna och verksamhetsledarna i arbetet med att öka samsynen för att utveckla ett organiserat
heldagslärande för eleverna.
Huvudmannen behöver stödja rektorerna i att organisera fridshemmen för att förbättra de
strukturella förutsättningarna utifrån läroplansuppdraget. Detta gäller i synnerhet på skolor
med få elever där sammanblandningen av roller är tydligare. Framtagande av insatser sker i
samråd och dialog med rektorer.
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