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Gransäterskolan 

Vid Skolinspektionens besök på Gransäterskolan under våren 2015 konstaterades ett antal 
brister inom områdena: 

• Undervisning och lärande 
• Extra anpassningar och särskilt stöd 
• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 
• Förutsättningar för lärande och trygghet 
• Styrning och utveckling av verksamheten 

 
I följande dokument redovisas Gransäterskolans genomförda och planerade åtgärder utifrån 
ovanstående punkter. 
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Undervisning och lärande 
 

Åtgärd att vidta enligt Skolinspektionens rapport:  
• Ge eleverna ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens inne-

håll 

Målformulering: 
Eleverna på Gransäterskolan ska ha, och själva uttrycka att de har, ett reellt inflytande på 
undervisningens innehåll. 

Av Gransäterskolan genomförda och planerade åtgärder: 
Lärare i samtliga ämnen arbetar så att eleverna får information om och tillgång till kursplan, 
centralt innehåll och kunskapskrav för att ges möjlighet att få inflytande över undervisningens 
innehåll, arbetets upplägg och utvärdering. I samband med uppstart av ett nytt arbetsområde 
ska eleverna ges möjlighet att delta i planering av arbetssätt, arbetsformer, redovisning och 
utvärdering. Eleverna ska tränas i att använda olika arbetssätt, arbetsformer och redovis-
ningsmetoder och i takt med stigande ålder få mer inflytande och valmöjligheter. Eleverna ska 
ges möjlighet inför och under arbetets gång samtala och diskutera undervisning enskilt (men-
torstid) och i grupp för att reflektera över sitt arbete, sitt lärande, sin måluppfyllelse och sin 
arbetsmiljö. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utvärdera och reflektera över sitt arbete 
och sina uppsatta mål för att se sina framsteg och behov. ”Exit tickets” (två-tre korta frågor 
som avslutning på ett arbetspass) ger lärare en god bild av hur lyckad en lektion varit.  

Vid det elevledda utvecklingssamtalet ska eleven kunna redogöra för hela processen kring sitt 
lärande.  

Arbetet med att intensifiera ovanstående målsättning har inletts på Gransäterskolan i samband 
med läsårsstart, men kommer att trappas upp i samband med vårterminen -16. Samtliga lärare 
planerar redan idag sin undervisning och synliggör den i Hypernet, där sedan bedömning och 
utvärdering sker. För att ge varje elev möjlighet att delge sina åsikter/synpunkter i samband 
med planeringen ska vi prova en mall med start under vårterminen. En gemensam plane-
ringsmall gör arbetet med reellt inflytande mer åskådligt och eleverna har lättare att förstå sin 
delaktighet.  Mallen ska innehålla de olika planeringsstegen men ska också ge möjligheten för 
eleverna att berätta om sin förförståelse av arbetsområdet och på så vis även möjliggöra för lä-
raren att ta hänsyn till elevernas tidigare kunskaper och använda dessa i undervisningen.  

Elevernas upplevelser av att kunna påverka mäts i utvärderingar både i respektive ämne och i 
kommungemensamma utvärderingar i maj månad. Därtill genomför varje arbetslag en själv-
skattning i slutet av varje läsår. En av punkterna där är elevinflytande.  
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Extra anpassningar och särskilt stöd 
 

Åtgärder att vidta enligt Skolinspektionens rapport: 
 

1. Ange i åtgärdsprogrammet de specifika skäl som finns för att det särskilda stödet bara kan 
tillgodoses inom ramen för en särskild undervisningsgrupp.  

 
2. Ge studiehandledning på modersmålet till alla elever som har behov av det.  

 
3. Tydliggöra så att alla på skolan har kunskap om vad som är extra anpassningar vad som är 

särskilt stöd. 

Målformulering punkt 1: 
Gransäterskolans åtgärdsprogram för placering i särskild undervisningsgrupp ska innehålla en 
skrivelse som anger varför elevens behov av särskilt stöd bara kan tillgodoses inom ramen för 
en särskild undervisningsgrupp.  

Av Gransäterskolan genomförda och planerade åtgärder, punkt 1: 
Samtliga åtgärdsprogram skrivs om i samband med den fastslagna utvärderingen för respek-
tive åtgärdsprogram. Prövning görs i varje enskilt ärende om behovet av placering i särskild 
undervisningsgrupp kvarstår. Om så är fallet ska det framgå av åtgärdsprogrammet att stödet 
endast kan ges i form av särskild undervisningsgrupp. Samma innehåll ska nya åtgärdspro-
gram ha. Det är rektor som ansvarar för skrivandet av åtgärdsprogrammen.  

Målformulering punkt 2: 
Gransäterskolan ska erbjuda studiehandledning på modersmålet till alla elever som har behov 
av det senast då eleverna går ut i vanlig klass efter sin introduktionsperiod och initiala kart-
läggning.  

Av Gransäterskolan genomförda och planerade åtgärder, punkt 2: 
Om skolan redan har studiehandledare i det önskade språket kopplas denne in på eleven redan 
under introduktionsperioden. Om skolan inte har studiehandledare på det önskade språket 
kontaktar inskrivande rektor kommunens samordnare för studiehandledning/modersmål var-
vid denne utlyser en tjänst motsvarande elevens behov. Samordnaren informerar skolan om 
när intervjuer är klara och hänvisar studiehandledaren till skolan för skrivande av anställ-
ningsavtal. Skolan tar då över ansvaret för studiehandledaren och dennes arbete på den tid 
denne undervisar skolans elever. 
 

Rektorerna har haft möte med samordnaren för att skapa en samlad översyn över det behov 
som finns på skolan i dagsläget. Utifrån detta möte har skolan anställt studiehandledare i urdu, 
pashto, persiska, somaliska, thai och serbiska. Det innebär att i skolans elever i behov av stu-
diehandledning i nuläget, oktober 2015, har fått det. 

Målformulering punkt 3: 
Alla på Gransäterskolan p ska veta vad som avses med anpassningar, extra anpassningar och 
särskilt stöd.  

Av Gransäterskolan genomförda och planerade åtgärder, punkt 3: 
Under vårterminen 2015 arrangerades en halvdagsutbildning per arbetslag där kommunens 
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Barn-och Elevhälsoteam gick igenom de olika begreppen kring extra anpassningar och sär-
skilt stöd. Samtliga pedagoger fick då även ta del av en sammanställning av skillnaderna mel-
lan anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd som det centrala elevhälsoteamet tagit 
fram. 

  
Inför läsåret 15/16 utarbetades på skolan två dokument (bilaga 1 och bilaga 2) kring extra an-
passningar så att skolan kan dokumentera de extra insatser en elev behöver och får. I samband 
med skolstart höstterminen 2015 och arbete med analys av betyg och resultat i respektive ar-
betslag fyllde pedagogerna i dokumenten och därmed finns idag en sammanställning på de ex-
tra anpassningar som måste göras för varje elev men även en sammanställning för respektive 
klass. Detta hjälper lärarna att anpassa undervisningen utifrån de behov som finns i klassen. 
Dessa dokument används inte bara aktivt av lärarna i vardagen utan finns också med i sam-
band då elev lyfts vid möten med skolans elevhälsoteam och på klasskonferenser. Särskilt 
stöd dokumenteras som tidigare i åtgärdsprogram av rektor. 

I samband med terminsuppstart och vid klasskonferenser lyfts även begreppen anpassningar, 
extra anpassningar och särskilt stöd av rektor så att all personal ska känna sig trygga med 
formuleringarna.  

Som nyanställd på Gransäterskolan får man ett dokument kallat ”Gransäterskolan A-Ö”. Detta 
dokument innehåller förklaringar till saker som är bra att veta om man ska arbeta på skolan, 
bland annat är betydelsen av anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd preciserat.  
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Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 
 

Åtgärder att vidta enligt Skolinspektionens rapport: 
 

• Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 
trygghet och studiero.  

 
• Bedriva ett målinriktat arbete på skolenheten för att motverka kränkande behandling 

Målformulering för båda punkterna: 
Alla elever på Gransäterskolan ska möta en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero 
och skolan ska vara aktiv i sitt arbete för att motverka kränkande behandling. 

Av Gransäterskolan genomförda och planerade insatser: 
Skolan har uppdaterat och gått igenom Gransäterskolans plan mot diskriminering och krän-
kande behandling i samband med läsårsstart med all personal. Planen är därför i verket och 
läsåret inleddes med aktiviteter i samtliga klasser för att säkerställa att alla elever tagit del av 
planen. Planen lyftes på föräldramöten och lyftes åter under utvecklingssamtalen.  

Gransäterskolan har även ett dokument kallat Gransätersredan, vilket också uppdateras inför 
varje nytt läsår och presenteras vid läsårsstart. Gransäterredan tydliggör förhållningsregler på 
skolan för att säkerställa fokusering på skolarbete, i planen finns också en åtgärdstrappa för att 
tydliggöra vad som händer om ordningen störs. Där står också preciserat var ansvaret ligger i 
de olika stegen.  
 
Arbetet med att skapa trygghet och studiero kommer att vara en pågående process på skolan 
under det kommande året. Avstämningar kring hur eleverna uppfattar tryggheten och studi-
eron görs i samband med utvärderingar av undervisningen i slutet av varje termin. Vecka 43 
genomför skolans samtliga elever en enkät framtagen av skolledningen för att få en samman-
ställning av dagsläget. Samma enkät ska även användas i slutet av varje termin så att skolan 
kan göra en jämförelse över tid och användas i det systematiska kvalitetsarbetet. I övrigt ge-
nomförs på förvaltningsnivå beslutade kommungemensamma enkäter under april månad, 
vilka också analyseras i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Skolans pedagoger kommer i samband med starten av vårterminen -16 börja med kollegialt 
lärande. Under den första tredjedelen av terminen kommer fokus att ligga på hur man startar 
och genomför en lektion. Utifrån en modifierad version av Skolverkets matris för kollegialt 
lärande ska lärare titta på saker hos kollegor som de gör riktigt bra samt vad som behöver ut-
vecklas. En tydlighet hos läraren skapar förutsättningar i klassrummet för studiero.  

Hälften av skolans pedagogiska personal har påbörjat en utbildning motsvarande 7,5 hp, ”In-
kluderingsperspektivet i en skola för alla”, som genomförs i Håbo kommunen i samarbete 
med Uppsala universitet. Under vårterminen kommer andra hälften av den pedagogiska per-
sonalen att inleda sin kurs och läsåret därpå all övrig personal. Genom att öka förståelsen för 
vad som får barn att reagera på olika bemötanden i kombination med tydliga dokument och 
åtgärder tillsammans med strukturerade lektioner kommer eleverna förhoppningsvis uppleva 
en större trygghet och studiero. Detta hoppas vi avspeglas i de kommande enkäterna. 
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I ett par klasser har elevassistenter satts in som särskilt stöd för några elever för att snabbt åt-
gärda arbetsron i klassrummet.  

 
Vuxennärvaron på raster, i kafé och i matsal är reglerad i personalens scheman. Närvaron 
styrs mot de platser som i utvärderingen av Gransäterskolans plan mot diskriminering och 
kränkande behandling visar att det behövs.  

Det aktiva arbetet mot kränkande behandling har intensifierats i form av arbete kring tidigare 
nämnda uppdatering av planen mot diskriminering och kränkande behandling. Skolans elev-
sociala team (EST) har utökats i form av fler deltagare för senarelaget (årskurs 6-9) så att 
även elevassistenter ingår samt personal från skolans kafé. EST har därmed stärkts i sina möj-
ligheter att agera vid uppkomna situationer. 

Skolans kamratstödjare för senarelaget går varje år en utbildning i tre dagar för att lära sig att 
upptäcka och reagera vid kränkningar men framför allt hur man själv reagerar på olika saker 
och vilka normer och värderingar man själv står för. Gruppen med kamratstödjare har idag 
många tankar och idéer kring hur de ska arbeta med klasserna för att belysa vad kränkningar 
är och hur man kan arbeta förebyggande. Deras arbete ute i klasser kommer att starta efter 
vecka 44.  

Kamratstödjargruppen kommer att spela in en film för att visa vad de står för och ge tips om 
hur man kan agera då man stöter på en kränkning. Filmen kommer att visas i samtliga klasser 
och sedan finnas tillgänglig på skolans hemsida. Filmen ska vara klar under vårterminen -16.  

Undervisande pedagoger ansvarar för att kontinuerligt under läsåret lyfta både trygg-
het/studiero och kränkningar till diskussion i klasserna under kontakttid. I elevernas schema 
ligger tider för att samtala både i grupp och individuellt med lärare. 

För de yngre åldrarna finns också kamratstödjare som aktivt arbetar för ökad trygghet. Den 
vuxna kamratstödjargruppen arbetar i år med utbildning för lärare kring förebyggande av 
kränkningar. Fritidspersonal arbetar med särskilt fokus på trygghet, välmående och att utreda 
och förebygga kränkande behandlingar.  

Elever anordnar rastaktiviteter för sina något yngre kamrater i syfte att öka kontaktnätet för 
eleverna och skapa trivsel samt träna eleverna i ledarskap. 
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Förutsättningar för lärande och trygghet 
 

Åtgärder att vidta enligt Skolinspektionens rapport: 
 

• Säkerställa att samtliga lärare som har legitimation undervisar i de ämnen och de årskurser 
som legitimationen omfattar.  

 
• Den studie- och yrkesorienterande verksamheten ska tillgodose elevernas behov av väg-

ledning inför elevernas val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet. 

Målformulering, punkt 1: 
Personal på Gransäterskolan ska ha legitimation att undervisa i de ämnen och årskurser som 
deras tjänst är förlagd till.  

Av Gransäterskolan genomförda och planerade åtgärder, punkt 1: 
I samband med tjänstefördelningen inför läsåret 2015/16 inventerades lärarkårens behörighet-
er. Flera lärare har lämnat in ansökan om utökad behörighet och detta har beaktats i tjänste-
fördelningen. Fler lärare på mellanstadiet arbetar nu i varandras klasser för att tillgodose äm-
nesbehörigheter. Detta har medfört att vi idag har högre andel lärare som undervisar i de äm-
nen och de årskurser de har behörighet för.  

Arbetet med att uppnå behörighet hos samtliga lärare är dock ett långsiktigt arbete som även 
lyfts på huvudmannanivå. I detta arbete ingår att kunna erbjuda personal möjlighet att läsa in 
kompetens via lärarlyft etc. I arbetet på huvudmannanivå ingår även att göra Håbo kommun 
mer attraktiv som arbetsgivare och därmed få lättare att rekrytera den kompetens som behövs. 
På Gransäterskolan kommer ytterligare justeringar göras för att höja antalet lärare som under-
visar i det de har utbildning för, om möjligt, i samband med nästa års tjänstefördelning. Under 
läsåret går ett par lärare lärarlyftet och nya lärare med annan kompetens än sina företrädare 
kommer till Utöver detta kommer ytterligare några lärare som får ut sin lärarlegitimation. 

Målformulering, punkt 2: 
På Gransäterskolan ska elevernas behov av vägledning inför deras val av framtida utbild-
nings- och yrkesverksamhet tillgodoses. 

Av Gransäterskolan genomförda och planerade åtgärder, punkt 2: 
Håbo kommun har tagit fram en ny plan för studie- och yrkesvägledning. I planen finns en 
progression kring vad eleverna ska möta i form av framtida potentiella utbildningar och yr-
ken. Planen har synliggjorts i samband med skolstart på samtliga av kommunens skolor, så 
även Gransäterskolan.  

Tanken med att studie- och yrkesvägledningen i skolan är allas ansvar har tryckts på vid flera 
tillfällen. Personal på Gransäterskolan har i och med läsårets början utökat sitt fokus på att 
lyfta in verksamhet i samhället in i skolan. Lärare ska idag koppla ihop arbetsområden man 
arbetar med till olika yrken och då påvisa nyttan av och möjligheten med kunskapen. På detta 
sätt kommer eleverna i kontakt med fler yrken under sin skoltid och möjligheten till vägled-
ning av studie-och yrekesvägledare utökas. Det är vår förhoppning att detta medför en för ele-
verna enklare process gällande valet till gymnasiet. 

I samband med läsårsstarten 16/17 ska studievägledaren delta på planeringsdagarna som lä-
rarkåren har för att på så vis öka samarbetet än mer. I dagsläget är detta inte möjligt då tjäns-
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ten är för liten. I kommunens plan för studie- och yrkesvägledning finns dock en strävan att på 
sikt kunna förstärka tillgången på studie- och yrkesvägledare och därmed öka elevernas möj-
ligheter till vägledning. 

 
På Gransäterskolan finns sedan läsårsstart en förstelärare med uppdrag att driva samspelet 
mellan skola och yrkesliv. Detta har inneburit att eleverna haft besök av fler föreläsare från 
företag och organisationer än tidigare. Under höstterminen kommer årskurs 8-9 bjudas in till 
ett smörgåsbord av föreläsare från olika kategorier. Under höstterminen kommer årskurs nio 
också att under en vecka arbeta med något som kan likna gymnasiets arbete med UF, men i en 
betydligt enklare variant. Förstelärarens arbete ger studie- och yrkesvägledaren möjlighet att 
lägga större vikt på vägledande samtal. 

Utvärdering av arbetet med vägledning sker i samband med läsårsavslut. För årskurs nio sker 
en utvärdering i samband med deras gymnasieval i februari för att vi ska kunna fånga upp 
elever som ännu känner sig osäkra och hjälpa dem med mer vägledning. 
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Styrning och utveckling av verksamheten 
Åtgärder att vidta enligt Skolinspektionens rapport: 
 

1. Sammanställa resultaten för skolenheten med underlag som visar hur förutsättningarna för 
och genomförandet av utbildningen påverkat måluppfyllelsen. 

 
2. Tillsammans med personal och med utgångspunkt i uppföljningen analysera vad som på-

verkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen.  
 

3. Utifrån analysen identifiera utvecklingsområden och besluta vilka insatser som ska priori-
teras. 

Målformulering: 
Gransäterskolans ledning sammanställer underlag för analys vad som påverkar och orsakar re-
sultaten och måluppfyllelsen, dels ur rektorsperspektiv, dels tillsammans med personal. Ana-
lysen leder till prioriterade insatser för verksamheten framöver och dokumenteras i en arbets-
plan. 

Av Gransäterskolan genomförda och planerade åtgärder: 
För Gransäterskolan har ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet upprättats (se bilaga). 
Till läsåret 15/16 införs Hypernet/Hypernet Analys fullt ut. All planering sker i Hypernet och 
eleverna kan enkelt för arbetsområdet se centralt innehåll, kunskapskrav, vilka förmågor som 
ska tränas och vilka mål man arbetar mot. Hypernet gör det möjligt för lärare och skolledning 
att på ett överskådligt sätt följa elevernas resultat både på individ- och gruppnivå. Hypernet 
Analys ger rektor ytterligare urvalsmöjligheter för förfinad analys av skolans verksamhet. 

Rektor använder programmet Stratsys för att planera, genomföra och granska olika indikato-
rer i kvalitetsarbetet. Här finns förvaltningsmål inlagda samt de för Gransäterskolan priorite-
rade målen. I Stratsys följs målen upp på de på förhand inlagda avstämningspunkterna. I 
Stratsys görs även den årliga uppföljningen av skolans verksamhet.  

Arbetsgång  

– Sammanställning och analys görs på följande: 
Betyg, nationella prov, DLS (diagnostiskt läs-och skrivtest), närvaro samt måluppfyllelse i 
samtliga ämnen årskurs 1-5. Analys görs på gruppnivå, individnivå, lärarnivå, ämnesnivå. 
Analys görs även på en organisatorisk nivå för att se om eleverna haft bästa förutsättningar för 
sitt lärande.  

– Självskattning – utvärdering:  
Lärare avslutar läsåret med en egen reflektion över sin egen verksamhet. Varje enskild lärare 
får därefter formulera personliga ”kvalitetskriterier” för sitt pedagogiska arbete. Detta följs 
upp genom lektionsbesök, under medarbetarsamtal, lönesamtal samt om så krävs däremellan  
Läsåret startar med en gemensam analys av föregående års resultat (se punkt 1). Klasskonfe-
rens hålls i samtliga klasser under oktober och mars månad för avstämning av nuläget samt en 
utvärdering av beslutade extra anpassningar och särskilt stöd. 

– Arbetsplan:  
Utifrån resultat av ovanstående arbetsgång gör rektor/biträdande rektor en analys och priorite-
rar utvecklingsområden för skolan. Dessa dokumenteras i en arbetsplan (bilaga 3) som gäller 



Beslut 
2015-04-02 

Dnr 43-2014:7912 
 

11 

 

för innevarande läsår. För varje utvecklingsområde specificeras konkreta åtgärder som utvär-
deras i slutet av varje termin.   

 

Bålsta 

2015-10-19 

Gösta Karlsson  Anna-Carin Forslin 

Rektor    Biträdande rektor 

0171-529 30   0171 529 01 
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