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Följande brist noterades  

”STYRNING OCH UTVECKLANDE AV VERKSAMHETEN” 

Systematiska kvalitetsarbetet 

Skolan behöver skaffa sig nödvändig kunskap om bakomliggande orsaker 
till den nuvarande måluppfyllelsen för att kunna planera in adekvata 
åtgärder som leder till ökad måluppfyllelse. 

Kunskapsresultaten och resultatet av värdegrundsarbetet behöver redovisas i 
den utvärdering som görs.  
 

Hur skall det se ut när bristen är avhjälpt 

 
Skolan behöver analysera verksamheten i syfte att identifiera faktorer som 
påverkar måluppfyllelsen och som ska vara utgångspunkt för beslut om 
nödvändiga utvecklingsåtgärder. De formulerade målen och åtgärderna ska 
utgå ifrån verksamhetens faktiska behov. 

Det finns sammanställningar av måluppfyllelsen/resultaten på individnivå. 
Det görs en analys av resultaten/måluppfyllelsen. Analysen dokumenteras. 
Analysen leder till att utvecklingsområden identifieras och att 
åtgärder/insatser görs och prioriteras för att förbättra måluppfyllelsen. 

I grundsär-/träningsskolan kommer sammanställningarna av 
måluppfyllelsen/resultaten att bestå av de bedömningar som görs. I 
grundsär-/träningsskolan finns inga nationella prov att mäta resultaten mot 
utan det får bli bedömningar. 

Konkret kan dessa åtgärder och insatser leda till hur elevgrupperna sätts 
samman och vilka pedagoger och assistenter som arbetar i respektive 
elevgrupp.  
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I planerings och utvärderingsarbetet tillsammans med pedagoggruppen får 
rektor även ett icke mätbart analysunderlag utan även det upplevda. Detta 
arbete löper under hela läsåret enligt de årshjul som vi arbetar utefter.    

Den arbetsplan som årligen arbetas fram i grundsärs-/träningskolan är ett 
viktigt och levande dokument. Fjolårets plan med utvärderingar är grunden 
för arbetet kommande år. Diskussionerna som förs i pedagoggruppen kring 
vad som fungerat bra och som man ser leder till ökad måluppfyllelse ska tas 
tillvara. 

Grundsärskolans ledningsgrupp träffas en gång i veckan. Här förs både 
diskussioner om dagsaktuella frågor samt mer långsiktiga 
planeringsstrategiska frågor. I denna grupp görs utvärderingar och analyser 
med snabb återkoppling till verksamheten för att öka kvalitén i denna.  

Vi ställer alltid dessa frågor vid utvärderingarna 

• Vad har vi gjort? 
• Vad blev resultatet? 
• Hur ser analysen ut? 
• Vad gör vi nu? 
• När kollar vi igen? 

 

Vad skall göras? 

Skolan har en plan för det Systematiska kvalitestsarbetet där de lokala 
politiska målen finns angivna, där skolans aktivititeter och utvärderingar 
angivna efter läroplanens målrubriker finns samt ett ”årshjul” finns för 
utvärdering och analyser. 

Vi skall ta fram en struktur som enheterna kan stödja sig på. 
Sammanställning av måluppfyllelsen och analys av resultaten skall ske på 
följande nivåer: 

• Individ nivå – här är vi redan bra – gruppen behöver inte göra 
något 

• Arbetslaget/klassnivå –  
• Årskursnivå – 
• Skolnivå 

 

Bifogar en beskrivning över det systematiska kvalitetsarbetet med en 
inventering av aktiviteter och utvärderingar där av som genomförts. 
Dessutom ett ”årshjul”. 
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Bålsta den 30 oktober 2015 

 

 

Hans Wiktorsson 

Rektor 
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