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Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-

2014:7911 

Undervisning och lärande 

Under läsåret ligger 8 konferenser för pedagogisk personal med benämningen 
Röda tråden. Alla Futurums och Vibyskolans undervisande personal arbetar då 
med de förbättringsområden som rektor har lokaliserat utifrån 
Skolinspektionens utlåtande och föreläggande samt utifrån de analyser vi 
tidigare genomfört på skolan. Rektor har genom utvärderingar och analyser av 
insatser tagit ett ytterligare steg för att höja kvaliteten på skolans arbete och 
förutsättningar för elever att nå högre måluppfyllelse.  
 
Ge eleverna ett reellt inflytande över undervisningen. 

Hittills har all pedagogisk personal tillsammans med rektor gjort en inventering 
av hur nuläget ser ut vad gäller elevernas inflytande över undervisningen. 
Inventeringen har bestått i lärarnas syn på elevmedverkan och vad vi gör idag, 
vad man önskar göra och vad man behöver lära mer om för att utveckla 
området. Utifrån en sammanställning av materialet kommer vi att arbeta vidare 
med insatser och pröva de förbättringar vi kommit fram till.  

Vi har formulerat ett gemensamt syfte om vad elevers inflytande innebär på 
Futurum/Viby för fritidshemmet och för skolan. Det ligger till grund för vårt 
utvecklingsarbete och vi kommer göra utvärderingar kontinuerligt vad gäller de 
insatser vi prövar samt analysera effekterna mot målet.  

Målet är att öka elevers reella inflytande, samt öka lärarnas förståelse för vad 
begreppet innebär i praktiken. 

Rektor vill skapa en förankring i skolforskning inom området hos alla 
undervisande personal.  

Alla får boken ”Delaktighet för lärande” Forskning för skolan, Skolverket. Vi 
läser den i början av vårterminen och har då lärande samtal utifrån bokens 
innehåll. Dessa leds av våra förste lärare och lagledare. 

Vi kommer under vårterminen att ta hjälp av 7 timmar (Skolverkets material). 
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Alla lärare har fått en uppgift som innebär att de på kort och lång sikt ska utföra 
två uppgifter som på ett konkret sätt ökar elevers delaktighet. Ett arbete ute i 
klasserna är också att medvetandegöra eleverna om begrepp, målsättning, och 
förväntningar. Vi utvärderar insatserna tillsammans med eleverna. 

Rektor tillsammans med biträdande rektorer initierar arbetet och lärarna har 
ansvar för att genomföra arbetet samt att arbeta för de uppsatta målen. 

BRUK – Elevers ansvar, delaktighet och inflytande, genomförs under februari 
2015. Uppföljning med nytt nedslag i BRUK görs i november 2016. 

Under VT- 16 intervjuas elever i åk. 3, 5 och 7. 

Effekter på kort sikt: Vi vill att elever ska uppleva att de har en större 
delaktighet och ett reellt inflytande över undervisningen. 
Elevernas måluppfyllelse ökar. 
 
Effekter på lång sikt: Att delaktighet och inflytande för våra elever är en 
naturlig del i skolan arbetssätt. Att alla elever når sin högsta potential. 
 
 

Lärarnas samarbete och samverkan över ämnesgränser behöver förbättras 
så att eleverna ges möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en 
helhet. 

Vi har från och med höstterminen 2015 konferenser med fokus på 
ämnesintegration. Givna ämnesövergripande områden som fördjupas och 
breddas för varje nytt läsår. Rektor begär in dokumentation och analyser över 
genomfört arbete samt ställer frågor om utveckling och fördjupning i ämnet 
ämnesövergripande arbetssätt.  
 
Rektor och biträdande rektorer gör under året lektionsbesök och tittar på 
lärmiljö, elevers delaktighet samt hur undervisningen planeras, genomförs och 
utvärderas. Lärare besöker varandra vid två tillfällen under läsåret för att öka 
samarbetet och delge varanara goda exempel på lärmiljöer som fungerar bra. 
Alla pedagoger skriver ett pedagogiskt bokslut vid läsårets slut. Det är underlag 
för planering av kommande läsår, förbättringsarbete och upprättande av mål 
under medarbetarsamtalet. 
 
 
Säkerställa att de elever som är i behov av svenska som andraspråk ges 
undervisningen utifrån rätt kursplan. 

Vi har i dag sex elever i åk 4, en elev i åk 8 och tre elever i åk 9 på vår skola 
som läser svenska som andra språk utifrån rektors beslut. Under visningen är 
upplagd så att eleven har en egen studieplan utifrån kursplanen för svenska som 
andra språk men eleverna ingår också i den gemensamma gruppen där ämnet 
svenska läses. Klassena får handledning av våra lärare med SVA kompetens 
vilka samplanerar sin undervisning. Bedömning och betygssättning genomförs 
gemensamt av undervisanade lärare och SVA-lärare. 
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Skolorna har för några år sedan satsat på en utbildning för alla undervisande 
lärare i genrepedagogik. De kunskaper som utbildningen gav gynnar alla elever 
men särskilt elever med annat modersmål.  

 

Extra anpassningar och särskilt stöd 

De åtgärder som vidtagits med anledning av de förelägganden som 
Skolinspektionen gjorde under denna rubrik, har redovisats i ett tidigare svar 
med ert Dnr som ovan och vårt Dnr 2015/156 nr 15.2436 

 

Förutsättningar för lärande och trygghet 

 
Samordna undervisningen i olika ämnesområden så att eleverna får 
möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. 

Vid skolstart uppmanas samtliga lärare att göra en termins/årsplanering över sin 
undervisning. Utifrån dessa arbetar lagen vidare med och ändrar så att 
ämnesövergripande kunskapsområden sammanlänkas genom samarbete mellan 
lärare i olika ämnen men också i samarbete med elever.  
 
Från hösten 2015 har rektor lagt in ämneskonferenser på måndagar varannan 
vecka. Där uppmanas lärare inom samma ämne att utveckla gemensamma 
strategier för att dela sina arbeten med lärargrupper som undervisar i andra 
ämnen. Samtidigt uppmanas gruppen att dela sina LPP:er med kollegor i andra 
ämnen. Vi använder en digital portal för möjlighet till gemensam 
kommunikation mellan lärare och mellan lärare och elev; Office 365. Vi har 
också en digital portal för LPP och bedömning, Hypernet, där det finns 
förutsättningar för att dela arbeten och planeringar med varandra. 
I verktyget Hypernet, där alla planeringar läggs ut finns också möjligheter för 
samplanering och sambedömning av områden med flera ämnen inblandade. 
Arbetet startade i liten omfattning under föregående läsår men nu under hösten 
2015 är samtliga lärare inne i arbetet. Rektor ser att dessa verktyg kommer att 
ge lärarna möjlighet att genomföra uppdraget med fler ämnesövergripande 
arbeten och ge eleverna möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en 
helhet. Det, tillsammans med att vi utvecklar andra digitala samarbetsytor, 
upplever vi ger en större möjlighet att skapa ämnesövergripande arbeten som 
blir synliga för lärare och elever. Intentionen är att eleverna ska få en synlig 
överblick av målen och områden i vardagen och att flera ämnen samverkar för 
att eleverna ska se helheter och vara delaktiga i sitt lärande.  
Vi arbetar med formativ undervisning och gemensamma bedömningssätt 
mellan lärare inom och mellan arbetslagen. Mycket av detta drivs av våra nio 
stycken förste lärare som arbetar över hela vårt skolområde.  
 
För att målet ska nås följer rektor utvecklingen genom kvalitetskontroller under 
läsåret och framåt under kommande år vilket syns i vårt kvalitetshjul. Vid 
läsårets slut gör alla på skolan en summering av de analyser och utvärderingar 
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som är gjorda under läsåret. Det är en del i skolans kvalitetsarbete. Rektor fattar 
beslut utifrån dessa utvärderingar och analyser för att nästkommande år 
ytterligare planera för förbättringar samt behålla de aktiviteter som är 
lyckosamma.  
 

Pedagoger genomför varje läsår en kartläggning av sina elevgrupper. Utifrån 
den planeras undervisning och förhållningssätt samt utarbetar de extra 
anpassningar som görs för eleverna och för hela gruppen. Dessa dokument är 
ett underlag som används av de lärare som träffar gruppen. Vid kartläggningen 
är även fritidspersonalen inblandad för att vi så allsidigt som möjligt och utifrån 
hela barnets dag ska se möjligheter och goda exempel på insatser som fungerar.  
Dokumenten omformas kontinuerligt i samband med utvärderingar och 
analyser av elevernas utveckling. Denna samsyn kring hur vi möter våra 
elevgrupper gagnar också samarbetet mellan pedagoger och ger förutsättningar 
för bra ämnesövergripande arbete.  
 
Rektors upplevelse är att dessa satsningar är i samma riktning som de mål vi 
satt upp i vår arbetsplan med utveklingsområden. Den kompetensutveckling vi 
under året skaffar oss ger möjlighet till utveckling av våra arbetssätt så att 
elever blir mer delaktiga i sitt lärande och lärare får en ökad kompetens i sin 
undervisning samt att samarbetet ökar för såväl lärare som elever.  
När lärandet ökar och fördjupas brukar också tryggheten i grupperna öka 
genom att lärandet blir i fokus och gemensamt för undervisningsgruppen. 
 
Ge samtliga elever tillgång till personal med sådan kompetens att deras 
behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet 
kan tillgodoses. 

Vi har en kommungemensam plan för studie- och yrkesvägledning och den 
bifogas svaret, bilaga 4. På en av studiedagarna i augusti gick vi igenom planen 
och alla pedagoger la in aktiviteter som de jobbar med under läsåret. Dessa 
utvärderas kontinuerligt utifrån vårt kvalitetsarbete. Vi har en utbildad studie- 
och yrkesvägledare som finns till förfogande för alla stadier men har sitt 
uppdrag i 7 – 9 enheten. Våra förstelärare som har de yngre åldrarna arbetar 
med entreprenöriellt lärande som sitt specialområde och de håller i kopplingen 
mellan SYV- planen och alla på enheten. Vi arbetar utifrån studie-och 
yrkesvägledning – ett ansvar för hela skolan.  

 

Styrning och utveckling av verksamheten 

 
Tillsammans med personal och med utgångspunkt i uppföljningen analysera 
vad som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen på 
skolövergripande nivå. 

Vi har sex utvecklingsområden som vi arbetar extra med och tillsammans med 
huvuduppdraget att varje elev har en progression i sitt lärande, utgör detta 
grunden för vårt systematiska kvalitetsarbete.  
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Rektor har sedan två år bakåt i tiden initierat ett arbete där lärare gör ett nedslag 
i bedömningen av elevernas måluppfyllelse utifrån om de har nått eller 
beräknas nå målen. Det markeras med rött för ännu inte nått målen och med 
grönt för de som beräknas nå målen. Första året som nedslagen gjordes var det 
svårt för pedagogerna att ha förståelse för nyttan av detta arbete. Andra året 
upplevdes frågeställningar och analysen som bra och givande. Det här läsåret 
kopplar vi samman dessa nedslag med de insatser som görs vid analysarbetet, 
detta med syfte att insatserna för hur vi går vidare kan bli med stringenta och ge 
större effekt. Rektor ser en progression i förståelse och upplevelse av nyttan i 
att analysera mål, sätta in insatser och slutligen bedöma insatsernas effekt. Om 
de inte ger önskad effekt behöver rektor se till att vi arbetar på ett nytt sätt 
utifrån det som framkommer vid analyser och i samtal med eleven och 
vårdnadshavare. 

I vissa fall kan rektor se att insatser behöver göras för ett visst ämne eller en 
viss lärare och då räcker det inte att möta eleven där denne befinner sig.  

Skolan använder olika data som betyg, nationella prova samt tester med 
normeringsskalan stanine för att dra slutsatser och sätta in åtgärder och stöd. 
Fyra gånger per läsår gör alla pedagoger det här nedslaget i alla ämnen, vilket i 
stort innebär att en bedömning görs om huruvida eleven klarar målen för ämnet 
eller ej. Utifrån den bedömningen har arbetslagen tillsammans med 
specialpedagoger och biträdande rektorer analys samtal om de resultat som 
bedömningen visar. Detta sker på elevnivå, gruppnivå och ämnesnivå.  

Vi har konstaterat att våra pojkar över lag ligger lite sämre till i måluppfyllelsen 
än flickorna och funderar hur vi kan möta den utmaningen. Vi ser att vissa 
ämnen som t.ex. idrotten har låga betyg för våra elever. Rektor har under 
föregående läsår med fortsättning under innevarande läsår haft samtal med 
idrottslärare och ledningsgruppen om orsaker och insatser kring detta. 

Precis som för riket i övrigt ser vi att det finns skillnader mellan klassrum och 
lärare och vi arbetar för att lärare ska utveckla sin undervisning tillsammans 
med andra i sitt/sina ämnen och ämnesövergripande. Under LÄ har vi ett 
system för kollegialt lärande där lärmiljön analyseras efter ett besök hos den 
andre. Insatser har satts in oh utvärderas på individnivå, gruppnivå och 
ämnesnivå.  

För att skolområdet ska ha en gemensam ram, och inom den en frihet till 
individuell differentiering, har vi upprättat gemensamma dokument och 
handlingsplaner. Dessa tillsammans med skolans kvalitetshjul ger ramar för 
vårt utvecklings- och analys- arbete. Dokumenten finns i bilaga 5 

 
Rektor ska utifrån analysen identifiera utvecklingsområden och besluta 
vilka insatser som ska prioriteras. 

Utifrån de ovan nämnda insatserna samt de sex målområden som vi under 
föregående läsår har haft har utvärderingar skett i arbetslag och av olika 
grupper på skolan. Alla pedagoger skriver vid läsårets slut ett eget bokslut 
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där egenreflektion ingår. Det dokumentet följer vi i ledningen upp vid 
medarbetarsamtal där nya mål sätts för pedagoger.  

Rektor får en sammantagen bild utifrån ovanstående utvärderingar och 
analyser. Den bilden kompletteras med de resultatanalyser som görs på 
rektors uppdrag under året. 

De utvecklingsområden som rektor har sett stämmer bra överens med de 
områden som Skolinspektionen har sett. Rektor har även gjort analysen att 
ett arbete med värdegrunden behöver göras. Vi behöver fortsatt arbeta med 
inkluderande lärmiljöer så att alla elever harmöjlighet att nå målen i alla 
ämnen. Våra resultat i läsning och språkutveckling behöver bli bättre och 
det är en förutsättning för högre måluppfyllelse i samtliga ämnen där den 
språkliga medvetenheten är grunden för att utveckla många av skolans 
kompetenser.  

Rektor fortsätter att följa och tillsammans med pedagoger utveckla de 
områden som under nedslagen i bedömning ger indikationer på att insatser 
sätts in på kort och på lång sikt. Ämnet idrott är ett sådant område.  

Rapporter på incidenter kommer fortlöpande in till ledningen och rektor gör 
bedömningen att det arbetet behöver vara prioriterat framledes också.  

Samarbete mellan kollegor och utveckling av ämnesöverskridande arbete är 
prioriterat i det kollegiala samarbete som rektor initierat.  

Våra målområden som tillika är våra utvecklingsområden för en ökad 
måluppfyllelse är följande: 

• Elevers delaktighet 
• Kollegialt lärande 
• Den språkliga förmågan ska öka 
• En inkluderande lärmiljö 
• Lugn och trygg skola 
• Fortsatt utveckling av vårt kvalitetsarbete 

 

 

Ewa Johansson 

Rektor Vibyskolan och Futurum 
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