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Följande brister noterades  

”EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD” 

Studiehandledning på modersmålet 

Hur skall det se ut när bristen är avhjälpt 

De elever som inte når kunskapsmålen skall som extra anpassning erhålla 
studiestöd på modersmålet. 

Vad skall göras? 

Inventering av elever med annat modersmål har skett. Diskussion i 
arbetslagen har förts om eleven behöver anpassningar för att nå målen. 

Hur 

Det är ganska svårt att finna behöriga lärare. Vi har som alternativ anvisat 
tid för ämneslärare för att arbeta med ämnesbegrepp i matematik, So- och 
No-ämnen. 

Elever med polska, arabiska, urdu, somaliska och kinyarwanda har ett antal 
timmar i studiehandledning. Arbetet med att finna flera lärare som kan 
undervisa i studiehandledning pågår. 

Skolan har en integrationspedagog anställd som har ett övergripande ansvar 
för en del av dessa elever. 

 

Särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång 

Hur skall det se ut när bristen är avhjälpt 

Beslut skall finnas om placering i särskild undervisningsgrupp samt 
eventuella beslut om anpassad studiegång. 
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Vad skall göras? 

Samtliga elever som går i den särskilda undervisningsgruppen Galaxen har 
beslut om placering. Tidigare när Galaxen tillhörde Resursskolan, som var 
ett eget rektorsområde fattade rektor för denna skola beslutet. I kommunens 
nyordning där Galaxen tillhör Gröna Dalen skolan, så fattas besluten om 
placering i denna särskilda undervisningsgrupp av ”avlämnande” rektor 
efter hörande om praktiska möjligheter finns för att ta emot eleven. 

Utredning och åtgärdsprogram finns med i beslutsunderlaget, exempel på 
åtgärdsprogram bifogas.  

De elever som har anpassad studiegång har också beslut. Rektor fattar beslut 
för varje läsår om vad som skall anpassas och vilka åtgärder som ska vidtas. 
Besluten har också överskickats till den politiska nämnden. Blankett 
bifogas. 

Bifogar exempel på åtgärdsprogram skrivna av ”avlämnande skola” samt 
exempel på beslutshandling för placering i särskild undervisningsgrupp och 
anpassad studiegång. 

 

”FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE OCH TRYGGHET” 

Lärarbehörighet 

Hur skall det se ut när bristen är avhjälpt 

Samtliga lärare skall ha lärarlegitimation i de ämnen som man undervisar i. 

Vad skall göras? 

Förteckning över lärarnas legitimation och vilka ämnen som man undervisar 
i. Hänsyn tas till detta vid tjänstefördelningen. I medarbetarsamtalen tas upp 
om kompletterande utbildningar genom Lärarlyftet och VAL. Vid 
nyrekrytering till verksamheten ska i största möjliga utsträckning 
lärarlegitimation vara ett krav vid anställning. 

 

Studie- och yrkesvägledning 

Hur skall det se ut när bristen är avhjälpt 

Gröna Dalenskolan har som ambition att ha en 75 % tjänst som Studie- och 
yrkesvalslärare när skolan är en fullt utbyggd F-9 skola med ca 480 elever.  
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Vad skall göras? 

Den lokala politiska nämnden har fattat beslut om en ”Studie- och 
yrkesvalsplan”. Denna har implementerats på Gröna Dalenskolan och varje 
arbetsenhet har anpassat den till sin egen verksamhet. 

En studie- och yrkesvalslärare är anställd på 20 % från augusti 2015. En 
utökning av tjänst kommer att göras när vederbörande är fullständigt klar 
med sin utbildning.  

I vårt dokument om befattningsbeskrivningar för de olika yrkesgrupperna så 
är även studie- och yrkesvägledarens uppgifter formulerade enligt nedan. 

Studie- och yrkesvägledaren skall informera och ge vägledning till elever i 
åk 7-9 (i första hand) inför studie- och yrkesval samt andra studie och 
yrkesvägledande aktiviteter (se Handlingsplan för studie- och 
yrkesvägledning i Håbo Kommun) både enskilt och i grupp. 

 

• informera och vägleda vid språkvalet 
• informera och vägleda vid gymnasievalet och omvalet  
• hjälpa elever med ansökningar till gymnasiet  
• koll på bilagor till ansökningar 
• beställa studie- och yrkesvägledande material 
• ingå i studie- och yrkesvägledarnätverk 
• kontinuerlig kontakt med eleverna 

 

”STYRNING OCH UTVECKLANDE AV VERKSAMHETEN” 

Systematiska kvalitetsarbetet 

 

Hur skall det se ut när bristen är avhjälpt 

Rektor skall ha en ordning för hur vi följer upp och analyserar skolans 
resultat i förhållande till de nationella och kommunala mål som är uppsatta. 
Detta skall sedan vara vår utgångspunkt till kommande utvecklingsåtgärder. 
Såväl resultat, resultatuppföljning, analys som utvecklingsåtgärder 
dokumenteras av rektor. 

Vad skall göras? 

Skolan har en plan för det systematiska kvalitetsarbetet där de lokala 
politiska målen finns angivna, där skolans aktiviteter och utvärderingar 
finns angivna efter läroplanens målrubriker samt ett årshjul för utvärdering 
och analyser. 
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Bifogar en beskrivning över det systematiska kvalitetsarbetet med 
inventering av aktiviteter som genomförs och utvärderas, samt ett årshjul. 

Vi ställer alltid dessa frågor vid utvärderingarna 

 

• Vad har vi gjort? 
• Vad blev resultatet?-Bruk används till vissa utvärderingar 
• Hur ser analysen ut? 
• Vart ska vi? 
• Vad gör vi nu? 
• När kollar vi igen? 

 

Bålsta den 3 november 2015 

 

Hans Wiktorsson 

Rektor 
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