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    Kort beskrivning av den egna verksamheten 
 

Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde. Skolan 
gränsar till en bäck och har närhet till sjö, skog och grönområden. Elevantalet har 
under läsåret varit 255 elever i årskurserna F-5.  
 
Personalgruppen består av: 
1 rektor 
1 specialpedagog 
1 förstelärare/resurslärare 
1 resurslärare mellanstadiet 
1 skoladministratör på 20% 
1 personal för it, säkerhet, brand, schema, mtrl. m.m.  50% 
2 slöjdlärare, trä/metall och textil på 40% vardera 
1 musiklärare på 20% 
1 bildlärare/fritidspedagog 
1 idrottslärare 
10 klasslärare  
3 fritidspedagoger 
3 förskollärare  
6 vikarierande förskollärare/fritidspedagoger deltid/heltid 
4 elevassistenter 
4 praktikanter från kommunens arbetsmarknadsenhet under huvuddelen av  
    läsåret 
1 verksamhetsvaktmästare 20% 
 
Skolan är tvåparallellig och organiserad i åldershomogena klasser. Klasser i 
samma åldersgrupp har sina klassrum bredvid varandra, vilket ger förutsättningar 
för ett nära samarbete mellan de lärare som ansvarar för samma åldersgrupp. 
Positivt är också att eleverna har närhet till många jämnåriga kamrater. 
 
Skolan är byggd i ett plan och har i stort sett rymliga klassrum. I årskurserna F-3 
ligger fritidshemmet i direkt anslutning till klassrummen i respektive årskurs. 
Rumstemperatur och ventilation har under året stabiliserats men temperaturen i 
många klassrum har fortsatt varit ojämn. Kopplat till detta har även i år 2 
innemiljökartläggningar genomförts med all personal. Under våren/sommaren 
2016 har de 2 stora huvudventilationsaggregaten bytts ut. 

   
Skolans elevhälsoarbete leds av elevhälsoteamet (EHT) där rektor, specialpedago-
ger, skolsköterska, kurator och psykolog ingår. Elevhälsoteamet träffas tre-fyra 
gånger per termin. 
 
Under läsåret har 4 föräldraråd (2/termin) och 1 elevråd/månad genomförts. 
Varje elevråd föregås av klassråd i samtliga klassråd samt fritidsråd i fritidshem-
met. 
 
Den lokala samverkansgruppen (LSG) består av rektor och två fackliga lokalom-
bud (Lärarförbundet), varav ett av ombuden även är skyddsombud och miljöom-
bud. Gruppen har träffats en gång/månad även fast Lärarförbundet sagt upp det 
centrala samverkansavtalet. I förekommande fall har MBL-förhandling genom-
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förts. Utöver dessa möten har även 2 skyddsronder med 4 tillhörande skydds-
kommittéer per termin. Därtill genomfördes allergirond en gång per termin. 
 
Arbetsgång för det systematiska kvalitetsarbetet 
1. Maj-Juni: Personalen redovisar skriftligt sin utvärdering av det gångna läsåret 
enligt de punkter/områden som finns som underlag för den skriftliga  
dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa indelas i förskole-
klass, fritidshem och grundskola. 
2. Rektor sammanställer och huvuddragen för de prioriterade utvecklingsområ-
den som skolan ska jobba med, både utifrån den skriftliga dokumentationen och 
områden som rektor särskilt vill framhålla under kommande läsår, redovisas un-
der planeringsdagarna innan läsårets början.  
3. September: Samtliga tre dokument för förskoleklass, fritidshem och grundskola 
är klara och kan börja fungera som stöd för planering, genomförande och konti-
nuerlig utvärdering. 
4. Höstterminen: Rektor och specialpedagog följer upp delar ur dokumentationen 
under personalkonferenser, arbetslagsträffar och klasskonferenser. 
5. Höstlovet: Avstämning och utvärdering av terminen kring dokumentationen. 
6. Studiedag innan start av vårterminen: Se punkt 5 
7. Vårterminen: Rektor och specialpedagog följer upp delar ur dokumentationen 
under personalkonferenser, arbetslagsträffar och klasskonferenser. 
8. Mitten av vårterminen: Se punkt 5 samt att diskussion förs kring ev. nya inrikt-
ningar och prioriterade områden. 
9. Maj-juni: Se punkt 1 
 

      Personalen utvärderar dessutom elevernas måluppfyllelse kontinuerligt vid  
      arbetslagsträffar varje månad. 
 
Lillsjöskolan Årskurs 1-5 
 
Årskurs  1 
 
Kort sammanfattning av genomfört läsår 
Vi har under läsåret börjat med två nya grupper och ett nytt arbetslag. Vi valde att ha 
väldigt tydlig struktur redan från början med både elever och vårdnadshavare. Detta 
har lett till att vi byggt upp en tillit mellan oss och eleverna. Arbetslaget har under 
läsåret förändrats, detta har dock inte påverkat grupperna.  
 
Eftersom vi haft 1:or har vi lagt stort fokus på läsning och skrivning samt att eleverna 
ska ha fått en god grund för sin matematiska utveckling. Under vårterminen har vi 
även haft ett större odlingsprojekt där vi tillsammans med eleverna odlat potatis, to-
mater och paprika. 
 
Starka sidor 
Våra starka sidor är: 

• Det nära samarbetet mellan pedagogerna och klasserna. 
• Att vi arbetar aktivt med grupperna och vi ständigt arbetar för tydlig struktur. 

I detta ingår: arbetsro, värdegrund, ett tillåtande klimat. 
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• Vi har blivit bättre på att slutföra arbetsområden som vi påbörjat och vi sätter 
inte igång flera arbetsuppgifter samtidigt.  

• Om det uppstår problematiska situationer med elever, vårdnadshavare eller 
personal löser vi dem direkt eller så fort det är möjligt för att minimera att 
fortsatta problem. 

• Arbetet i arbetslaget genomsyras av stor glädje! 
 
Fortbildning för personal under läsåret, individuell och i grupp 
NTA-utbildning – Jämföra och mäta – Joacim och Johanna 
Fortbildningsdag i Stockholm - Feedback och respons – Joacim och Johanna  
GAFE – 2 tillfällen – Joacim och Johanna 
Läslyftet – hela läsåret – Joacim och Johanna 
Brandutbildning – Ebba 
IST – Ersättare för Hypernet – Joacim och Johanna 
 
Planering och Dokumentation 
Vi har skrivit planeringar i Hypernet (IST). Vi (Joacim och Johanna) har delat upp 
planeringen, Joacim: NO och matte, Johanna SO och svenska, övrigt gemensamt.  
Vi har använt oss av Bedömningsportalen för att bedöma elevernas kunskaper i sven-
ska och matematik. 
 
Måluppfyllelse för elever 
Se prognos från april 
 
Sammanfattande utvärdering av måluppfyllelse mot åk 3 
Utifrån de bedömningar vi gjort och det extrastöd vissa elever får nu i slutet av år-
skurs 1 ser vi att eleverna utvecklas i en riktning som tyder på att de bör nå målen i 
årskurs 3.  
 
Närvaro/frånvaro----Giltig/ogiltig 
Vi har inga elever som varit frånvarande mer än normalt 
 
Redogör och utvärdera hur årskursen arbetat med Lillsjöskolans prior-
iterade mål och utvecklingsområden. Koppla även något synbart resultat 
av det hela till er analys. 
 
Vi har under hela läsåret kontinuerligt arbetat mot kränkande behandling och allas 
lika värde, både planerat men även när det uppstått situationer mellan individer.  
Vi har under en lektion varannan vecka haft schemalagd livskunskap då vi arbetat 
med diskrimineringspunkterna men även annat värdegrundsarbete för att styrka 
både individerna och gruppen. Eleverna har även fått ta del av en föreläsning om 
mobbning med efterarbete om ämnet.  
 
Vi har under hela läsåret haft höga krav på elevernas läs- och skrivutveckling. Vi 
tycker att detta gett resultat, de flesta eleverna uttrycker sig väl i skrift och alla läser 
på en för årskurs 1 godtagbar nivå. Läslyftet har varit bra, dock har vårterminens 
modul gett oss mer eftersom den var inriktad mot enbart 1-3. Vi har kunnat använda 
många av uppgifterna i vår egna undervisning och vi kommer fortsätta med det i år-
skurs 2.  
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Bild har eleverna haft en lektion i mindre grupp per vecka samt intrigerat i andra 
ämnen flertalet gånger per vecka. Musik har i huvudsak bestått av stråkundervisning 
men även en del gemensam sång i klassrummen. Vi har inte arbetat speciellt mycket 
med drama under läsåret men har under en vecka omarbetat en berättelse eleverna 
arbetat med till en teaterföreställning. 
 
Vi försöker arbeta ämnesövergripande så ofta det är möjligt, t.ex. NO-svenska-bild, 
SO-svenska-bild, matematik-bild, svenska-bild. Bild är ett tacksamt ämne att intrig-
era med andra mer teoretiska ämnen eftersom det tydliggör elevernas kunskaper och 
för vissa elever underlättar det inlärning.  
 
 
Redogör och utvärdera hur ni arbetat med Barn- och Utbildningsförvalt-
ningens prioriterade utvecklingsområden inom flerspråkighet och digi-
talisering: 
 
Vi har under årskurs 1 arbetat med en del vanligt förekommande ord och fraser i en-
gelska. 
 
Under vårterminen har eleverna fått inloggningsuppgifter till GAFE och NOMP. De 
har fått skriva berättelser och faktatexter i GAFE samt arbetet med olika matemat-
ikuppdrag i NOMP. Klasslärarna har övergått till använda GAFE som plattform för 
planering och undervisningsdokument.  
 
Sammanfattande utvärdering av Läsåret 2015-2016 enligt 
ovanstående punkter på individ-, grupp- och organisationsnivå. 
 
Individnivå  
Läsa – Många läser på en nivå som är mer än godtagbar för årskurs 1. De som inte 
läste alls i början av läsåret har fått extrastöd och kan därför läsa texter på en god-
tagbar nivå för årskursen.  
 
Skriva – Alla elever skriver självständigt och har skrivriktning klar för sig. I princip 
skriver alla med gemener och skriver läsligt.  
 
Matematik – Alla elever förutom en når kunskapskraven för årskurs 1, flertalet har 
även mer än godtagbara kunskaper.  
 
Gruppnivå 
Läsa – Vi har under mer eller mindre hela läsåret haft läsgrupper i tre olika nivåer 
utifrån individens läsförmåga. Eleverna har även haft individuell läsläxa med 
tillhörande skrivuppgift. Detta anser vi har bidragit till den goda läsutveckling flerta-
let elever gjort. 
 
Skriva – Eleverna har fått jobba i mindre grupp en gång i veckan där vi arbetat med 
olika typer av texter. 
 
Matematik – De elever som behövt extrastöd har fått det i gruppen och enskilt likaväl 
som de som behövt utmaningar fått detta.  
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Organisationsnivå 
Läsa – Vi har organiserat läsning på olika nivåer samt i mindre grupper. Vi vuxna har 
roterat i grupperna för att kunna sambedöma elevernas utveckling. Vi har även 
försökt variera läsning genom tyst läsning, högläsning, dialogisk läsning, 
läsförståelseuppgifter och arbete med läsfixarna. 
 
Skriva – Vi skriver i alla ämnen inte endast i svenska och ser alla de tillfällena att ut-
veckla deras skrivande. Vi har både planerat skrivande för hand men även på dator.  
 
Matematik – Vi har under läsåret planerat två lektioner för arbete i läromedelsboken, 
en lektion problemlösning och en lektion praktisk matematik. Variationen anser vi 
varit positiv för elevernas utveckling.  
 
 
Sammanfattande analys inför nästa läsår, 2016-2017. 
Vi kommer fortsätta med samma arbetssätt som under detta läsår, dvs. gemensam 
planering, samarbete mellan klasserna och blandade grupper. 
 
Vi kommer arbeta mer med elevernas individuella mål och utvärdera dem kontinu-
erligt vid varje lov. Vår förhoppning är att målen kommer bli mer levande och att 
eleverna ständigt har något personligt de kan sträva efter att utveckla.  
 
Särskilda områden som lyfts fram läsåret 15/16 
 
Musik, åk 1 
 
Eleverna har under läsåret som musikundervisning haft stråkundervisning med Da-
vid och Elin från kulturskolan.  
 
Årskurs 2 
 
Kort sammanfattning av genomfört läsår 
Fortfarande mycket väl fungerande grupper. Trivsamt arbetsklimat, gott samarbete 
inom arbetslaget och med vårdnadshavare. Arbetslaget har varit intakt under läsåret 
med få sjukskrivningar eller annan frånvaro. Vi har fått 2 nya elever under året, som 
har kommit in bra i gruppen. Efter önskemål och behov har vi arbetat mer 
gruppöverskridande för att skapa en starkare samhörighet och för att eleverna skulle 
vidga sina kompisrelationer.  
Vi har under året arbetat en hel del utifrån Läslyftet och fokuserat på läs och skriv. Vi 
har också jobbat med Rymden i ett större projekt. Under 5 veckor hade vi besök av 
elever från gymnasiet som planerade lektioner inom området Samhälle (2A).  
Vi har i blandade grupper låtit eleverna planera och genomföra en lektion i veckan. 
(klassens timme).  
Under hösten deltog vi i 2:ornas kör som avslutades med en pampig konsert i decem-
ber.  
Vi har under hela året följt serien Lilla aktuellt skola och fört diskussioner kring ny-
heter och aktuella händelser.  
Vi har under en vecka i höstas fokuserat på temat Vatten. Under vårens tema Eld 
fanns tyvärr inte tiden till lika mycket fördjupning pga simskola.  



7  

Vi valde att arbeta med NTA under en sammanhängande period för att få en 
helhetssyn och ett bättre sammanhang. 
 
Starka sidor 
Ett väl fungerande arbetslag med gott samarbete där vi fördelar arbetsuppgifterna 
och hjälper varandra. Arbetet har präglats av tydlighet och ett gemensamt 
förhållningssätt. Vi ser att det speglar av sig på barnen vilka är trygga och glada. Alla 
35 elever har under vårens utvecklingssamtal uttryckt att de trivs i skolan.  
Vi har arbetat mycket med värdegrundsfrågor vilket vi ser ett positivt resultat av 
 
Fortbildning för personal under läsåret, individuell och i grupp 
Läslyftet och NTA-utbildning. GAFE och IST. 
 
 
Planering och Dokumentation 
Vi har genomfört regelbundna tester i matte och svenska. Lyssnat på eleverna när de 
läser. Vi har också utgått från Lgr 11 (IST) när vi gjort bedömningarna inför utveck-
lingssamtalen. Gett respons i form av frågor för att göra dem medvetna om sin egen 
utveckling. Varit tydliga med att visa för eleverna vad de förväntas kunna och vilka 
mål vi jobbar mot i de olika områdena. 
 
Resultat från genomförda prov, t.ex. ord/bild---bild/ord i åk 2 
Åk 2 har i skrivande stund inte genomfört Ord och bild-testen. 
I det nationella provet UIM (matematik) hade årskursen på Lillsjöskolan över rikets 
snittresultat och väl över kommunens snittresultat. 
 
Sammanfattande utvärdering av måluppfyllelse mot åk 3 
Se prognos från april 
 
Närvaro/frånvaro----Giltig/ogiltig 
I åk 2 har det inte förekommit någon ogiltig frånvaro under året.  
 
Redogör och utvärdera hur årskursen arbetat med Lillsjöskolans prior-
iterade mål och utvecklingsområden. Koppla även något synbart resultat 
av det hela till er analys. 
Vi har arbetat regelbundet med värdegrundsfrågor på olika sätt. Utifrån enkäten om 
otrygga platser hade vi ett gott och positivt resultat. Det som kom upp var matsalen, 
3:ornas korridor samt omklädningsrummen. Vid en återkoppling under våren ansåg 
eleverna att det blivit bättre och att de känner sig trygga. Eleverna upplever inte att 
det är ett problem att passera olika korridorer. Dock tycker de att det fortfarande är 
hög ljudnivå i matsalen.  
 
Vi har jobbat aktivt med att utveckla läs och skrivförmågan utifrån Läslyftets 
uppgifter. Vi ser en ökad förståelse för hur en berättelse är uppbyggd, hur man sam-
manfattar en text och tar ut nyckelord, hur man genom dialog kan utveckla innehållet 
i en text.  
 
En i arbetslaget har ansvarat för att planera och genomföra bildlektionerna. Vi övriga 
har varit med och funnits till hands. Vi har integrerat bilden i andra ämnen tex NO 
när vi jobbade med rymden.  
Under hösten deltog vi i 2:ornas kör och övade sångerna i klassrummet. Övrig mus-



8  

ikundervisning har letts av Joel.  
På klassens timme har eleverna dansat och haft frågesport inom musik.  
Drama har vi använt oss av genom att dramatisera dialoger och mobbingsituationer. 
Vi har även dramatiserat när vi sammanfattade ”Diamantjakten”, läsårets arbetsma-
terial i svenska.    
 
Redogör och utvärdera hur ni arbetat med Barn- och Utbildningsförvalt-
ningens prioriterade utvecklingsområden inom: 
Vi har 2 elever som har modersmålsundervisning varje vecka. På samlingarna plockar 
vi in engelska genom att räkna, veckodagarnas namn, etc.  
 
Eleverna har fått egna inlogg och undervisning i hur man använder GAFE. De har 
dokumenterat arbetet om Rymden på dator samt gjorde film med deras 
redovisningar.  
Vi deltog i ”Örat hör, händerna gör” och fick lära oss att göra animerad film, vilket 
också var ett moment i Elevens val. En elev har haft datorn som skrivhjälpmedel i 
klassrummet.  
Vi har använt oss mycket av media (filmoteket utbildningsfilmer), vilket gynnar barn 
som lättare tar till sig kunskap genom att se.  
 
Sammanfattning i nedanstående två punkter 
 
Sammanfattande utvärdering av Läsåret 2015-2016 enligt 
ovanstående punkter. 
Vi bedömer att alla våra elever har en god läsförmåga, skrivförmåga och godtagbara 
kunskaper i matte. Ett fåtal elever har moment i ämnena som behöver utvecklas och 
dessa har vi en plan för. Vår plan är att bilda mindre grupper och nyttja arbetslagets 
kompetenser. 
Vi tycker att Läslyftet har varit utvecklande för oss i vår undervisning. Vi har blivit 
mera medvetna om vad vi gör och varför. Vi har fått hjälp att hålla fokus på en sak i 
taget. Vi har utifrån det lärt eleverna att fördjupa sig i texter, utvecklat elevernas 
förmåga att skriva och bearbeta texter och att arbeta med olika typer av texter. Vi 
uppskattar alla kollegiala samtal inom Läslyftet. Dock tycker vi att det varit 
tidskrävande och att det hindrat oss från att träffa andra pedagoger i huset för andra 
samtal.  
 
Sammanfattande analys inför nästa läsår, 2016-2017. 
Ett av våra prioriterade områden var att vi skulle jobba mer gemensamt som en enda 
grupp, vilket vi har gjort. Vi har blandat grupperna ofta i flera ämnen. De kommer vi 
även att göra under nästa läsår.  
Vi har synliggjort målen för eleverna.  
Vi har använt oss av drama vid flera tillfällen.  
Vi har haft nutidsorientering en gång i veckan under en stor del av läsåret.  
Inför nästa läsår behöver vi bli bättre på att dela klasserna i mindre grupper, 
nivågruppera, för att stärka de elever som behöver.  
Vi kommer att använda digitala hjälpmedel mera nästa läsår. 
Gå på fler studiebesök/utställning.  
Vi kommer även nästa år att ha roligt! 
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Årskurs 3 
 
Kort sammanfattning av genomfört läsår 
Vi har organiserat verksamheten så att vi kunnat ha så många halvklasstimmar som 
möjligt, detta för att se varje barn och kunna ge det stöd och hjälp de behöver.  
Huvudmålet har detta läsår varit att förbereda eleverna på bästa sätt inför de na-
tionella proven.  
Behörig personal i årskursen har varit två klasslärare och en förskollärare som resur-
spersonal.  
Inledningsvis fick vi en ny elev i 3b med diabetes, efter jul kom ytterligare en elev till 
3b som har annat modersmål än svenska.  
Eleverna har utvecklats mycket under läsåret. Måluppfyllelsen har varit hög. 
 
Starka sidor 
Trots att vi varit få behörig personal i arbetslaget har vi varit ett arbetslag med många 
kreativa ideér som provats under läsåret. Vi har haft en god kvalitet på undervisning-
en. Mycket skratt bland personalen, vi känner oss trygga med varandra. Vi har haft 
flera nya medarbetare som kommit och gått under läsåret och som vi tagit god hand 
och vi har trivts tillsammans. 
 
Fortbildning för personal under läsåret, individuell och i grupp 
(Redovisning av Läsande klass och Berätta mer från respektive årskurs finns med 
som bilaga 2) 
 

• Genrepedagogik 1 tillfälle – Kristina och Monica 
• Barn med koncentrationssvårigheter 3 tillfällen– Monica 
• Svenska som andra språk 7,5 hp – Kristina 
• IST - Kristina 

 
Utvecklingsområden inför kommande läsår 

 
• Vi kommer att prova att arbeta med ASL  - Att skriva sig till läsning. Vi kom-

mer innan sommarlovet att göra ett studiebesök på Arnljotskolan för att få in-
spiration inför hösten. Arbetet går ut på att lära sig att läsa genom att skriva i 
stort sett enbart på datorer och läsplattor.  

• Vi kommer fortsätta att jobba med ”Classroom” som ett digitalt verktyg.  
• Ett av våra mål i höst är att jobba ihop grupperna till väl fungerande klasser 

med en trygg, lugn och harmonisk miljö där klimatet är tillåtande. 
• Vi kommer att fortsätta samarbetet mellan klasserna och blanda dem på 

idrott. 
• Vi kommer att fortsätta att jobba med IST och har som mål att all planering, 

bedömning och omdömen skall finnas där. 
• Vårt mål är att alla elever skall nå kunskapskraven för åk 3 i åk 3. 

 
 
 
 
Planering och Dokumentation 
Vi gör våra pedagogiska planeringar i IST där vi även skriver vad barnen ska kunna 
och hur vi ska bedöma dem. 
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Vi utgår från kunskapskraven och väljer ut det centrala innehållet som hör ihop med 
arbetsområdet. Vi är noga med att jobba ämnesövergripande som vi presenterar i 
våra planeringar. Tex tar vi upp musik, bild och svenska i en SO planering. 
Vi är noga med att tydliggöra målen för eleverna inför varje lektion. Vi gör detta ge-
nom målträdet och dess äpplen och löv. 
Eleverna redovisar måluppfyllelsen vid avslutat arbetsområde i sina portfolios där de 
får reflektera över vad de lärt sig och vi ger respons på kommentarerna. 
 
Måluppfyllelse för elever 
Se bilaga prognos för måluppfyllelse från april. 
*En elev har haft SVA under halva läsåret vilket har skett genom ordinarie klasslärare 
och klassen har då tagit in en vikarie de aktuella timmarna. 
 
Resultat från nationella prov i åk 3 
Avidentifierad kopia av resultaten bifogas. 
 
Sammanfattande utvärdering av måluppfyllelse mot åk 3 
Måluppfyllelsen i klasserna är höga. 3 st elever är ej godkända i matematik och 3 st 
elever i svenska är ej godkända samt  1 elev  är ej godkänd i svenska som andra språk.  
 
Närvaro/frånvaro----Giltig/ogiltig 
I 3b finns två elever med hög frånvaro - en elev som har 24 dagars frånvaro, samt 26 
dagar på den andra eleven. 
 
 
Redogör och utvärdera hur årskursen arbetat med Lillsjöskolans prior-
iterade mål och utvecklingsområden 
 
Arbete mot diskriminering och kränkande behandling samt analys och 
åtgärder i förhållande till enkäterna: Trygghets enskäten under ht samt 
trygg- och otrygga platser under vt.  I slutet av höstterminen hade vi stora prob-
lem med pojkgruppen. Klimatet var hårt och det grundade sig i konflikter på hem-
maplan genom dataspel. Vi jobbade mycket med detta i klasserna och vi ordnade ett 
föräldramöte där vi tog upp problemet tillsammans med pojkarna och deras 
föräldrar. Det blev ett lyckat möte som gav ett mycket gott resultat. Vi fick positiv re-
spons från alla inblandade.  
Vi jobbar dagligen med värdegrunden och hur vi är mot varandra. Det blev naturligt 
att samtala om människors lika värde då vi efter jul fick ett barn från Sudan samt att 
vi fick personal till skolan som bor på flyktingförläggningar. Medias bevakning av 
flyktingtillströmningen har engagerat oss och eleverna mycket. 
 
Läs och skriv utveckling och deltagande i läslyftet. 
Läslyftet i sig har varit bra. Vår handledare har gjort bra jobb och ställt, bra, vägle-
dande frågor till oss. Första modulen på hösten var väldigt teoretisk och svår att ta till 
sig, medan modul två passade oss mycket bättre då vi kunde omvandla teorin till 
praktik i klasserna. 
Tyvärr har inte alla i gruppen bidragit fullt ut i alla sammanhang.. Vi tycker att ett 
kollegialt lärande är fantastiskt viktigt och enda möjligheten för vår skola att utveck-
las framåt. 
Vi har fortsatt att jobba med ”läsfixarna” i vår undervisning i alla ämnen, dock inte 
lika systematiskt utan det har nu blivit en naturlig del i vår undervisning. 



1
1 

 

 
Hur vi arbetat med bild, musik och drama ämnesövergripande: 
I NO och SO ämnena har vi kopplat mycket bild som förstärker lärandet som att vi 
gjorde ex. ”skinnpungar, hällristningar och halsband under stenålderstemat. Vi 
gjorde ”storyline” inspirerad undervisning under stenåldern. Vi har dramatiserat en 
hel skoldag från 1916 där vi lånat rekvisita från Jamtli. På engelskaundervisningen 
har eleverna dramatiserat ex restaurangbesöket med engelskt tal. Vi sjunger alltid 
lämpliga sånger som passar till varje tema.  
 
Redogör och utvärdera hur ni arbetat med barn och utbildningsförvalt-
ningens prioriterade utvecklingsområden inom: 
 
Språk och flerspråkighet – Vi har jobbat med engelska under åk 3 samt upp-
märksammat samiska språket då vi har två elever som undervisas i samiska. Vi har 
hälsat på olika språk varje dag under hösten. 
Digitalisering – Vi har haft skrivprojekt fler gånger under året då vi använt oss av 
”classroom” och sett många vinster med programmet, t.ex. att kunna ge formativ 
bedömning under skrivandets gång. Vi har kommit igång bra med IST under våren 
med planeringar, omdömen, frånvaro och närvaro samt utvecklingssamtal. Varje dag 
använder vi oss av smartboard och dokumentkameror. 
 
Sammanfattande analys inför nästa läsår. 
 
Individ – Varje elev som ej har uppnått målen eller som ligger på gränsen ska få 
fortsatt stöd i åk 4. Varje elev skall få en bra start i åk 4 genom en grundlig överlämn-
ing. 
Grupp – Båda grupperna är i behov av en tydlig struktur och en tydlig ledare för att 
få arbetsro så att alla får lyckas. 
Organisation – Se grupp  
 
Sammanfattande analys av läsåret  2015-2016 enligt ovanstående 
punkter: 
Måluppfyllelsen i klasserna är höga. 3 st elever är ej godkända i matematik och 3 st 
elever i svenska är ej godkända samt  1 elev  är ej godkänd i svenska som andra språk.  
 
Sammanfattande analys inför nästa läsår 2016-2017: 
 
Vi kommer att prova att arbeta med ASL  - Att skriva sig till läsning. Vi kommer in-
nan sommarlovet att göra ett studiebesök på Arnljotskolan för att få inspiration inför 
hösten. Arbetet går ut på att lära sig att läsa genom att skriva i stort sett enbart på 
datorer och läsplattor.  
Vi kommer fortsätta att jobba med ”Classroom” som ett digitalt verktyg.  
Ett av våra mål i höst är att jobba ihop grupperna till väl fungerande klasser med en 
trygg, lugn och harmonisk miljö där klimatet är tillåtande. 
Vi kommer att fortsätta samarbetet mellan klasserna och blanda dem på idrott. 
Vi kommer att fortsätta att jobba med IST och har som mål att all planering, bedömn-
ing och omdömen skall finnas där. 
Vårt mål är att alla elever skall nå kunskapskraven för åk 3 i åk 3. 
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Årskurs 4 
 
Kort sammanfattning av genomfört läsår: 
 
Det har inte varit några större förändringar i elevgrupperna under läsåret. 
I båda klasserna finns elever med behov av särskilt stöd. I 4B har stödet utgjorts av en 
särskilt person med arbetsuppgift att arbeta med eleven. 
I 4A har elever med behov av särskilt stöd haft flera olika pedagoger som kommit in 
och arbetat med dessa elever.  En av pedagogerna har haft relativt stor frånvaro på 
grund av andra uppdrag vilket påverkat elevens undervisningssituation. Den nödvä-
ndiga kontinuiteten i arbetet med eleven har försvårats på grund av detta. 
Vi har utifrån de låga resultat som DLS testet i svenska gav vid höstterminens start 
prioriterat läshastighet och läsförståelse. Vi har då genomfört ett större läsprojekt 
med författarbesök samt ett större projekt i skrivning ,” Strandsatt” 
I övrigt har vi följt gällande läroplan. 
 
Starka sidor 
 
Fortbildning för personal under läsåret, individuell och i grupp 
 
Detta år har varit fokuserat på fortbildning i form av ”Läslyftet” vilket inte lämnat 
utrymme i någon större utsträckning för annan utbildning. 
Yvonne har  utbildats i Hypernet/IST och fungerat som utbildare av nämnda pro-
gram för skolans personal. 
 
Planering och Dokumentation 
 
Vi har arbetat enligt den pedagogiska planering vi haft i olika ämnen. Därefter har vi 
bedömt eleverna utifrån de bedömningsmatriser vi har. Vilka äro relaterade till LGR 
11. 
 
De bedömningsunderlag vi använt oss av är i stor utsträckning skriftliga prov i olika 
ämnen. Vi har även bedömt elevernas kunskaper i det vardagliga arbetet samt i grup-
predovisningsform. 
Vi har utvecklat vår kompetens i IST inom arbetslaget och vi känner oss kompetenta 
för att arbeta i programmet.  
 
Måluppfyllelse för elever 
 

Flickor åk 4 2015/2016 

 
	 Otillräckliga	

kunskaper	
Godtagbara	
kunskaper	

Mer	än	godtagbara	
kunskaper	

Bild	 	 10	 14	
Biologi	 	 20	 4	
Engelska	 	 6	 8	
Fysik	 	 20	 4	
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Geografi	 	 21	 3	
Historia	 	 25	 9	
Idrott	 	 12	 12	
Kemi	 	 24	 0	
Matematik	 	 16	 8	
Musik	 	 18	 6	
Religion	 	 11	 	
Samhällskunskap	 	 24	 0	
Slöjd	 	 24	 0	
Svenska	 	 12	 12	
Teknik	 	 20	 4	
	 	 	 	
	

Pojkar	åk	4	2015/2016	

	 Otillräckliga	
kunskaper	

Godtagbara	
kunskaper	

Mer	än	godtagbara	
kunskaper	

Bild	 	 23	 4	
Biologi	 1	 21	 5	
Engelska	 1	 17	 9	
Fysik	 1	 18	 8	
Geografi	 1	 23	 3	
Historia	 1	 16	 10	
Idrott	 	 23	 19	
Kemi	 1	 26	 0	
Matematik	 	 13	 13	
Musik	 	 23	 4	
Religion	 1	 14	 	
Samhällskunskap	 1	 26	 	
Slöjd	 1	 26	 0	
Svenska	 1	 19	 7	
Teknik	 	 25	 2	
	 	 	 	
 
 
 
 



1
4 

 

Sammanfattande utvärdering av måluppfyllelse mot åk 3 alt. åk 6 
De flesta eleverna uppnår fullständig måluppfyllelse i åk 4. Tre elever klarar inte kun-
skapskraven i några ämnen. En av eleverna undervisas i stor utsträckning enskilt och 
klarar nu av de flesta kunskapsmålen för åk. 3 
 
Närvaro/frånvaro----Giltig/ogiltig 
Årskurs 4 redovisar ingen olovlig frånvaro detta läsåret. 
 
 
Redogör och utvärdera hur årskursen arbetat med Lillsjöskolans prior-
iterade mål och utvecklingsområden 
 
Vi har på ett medvetet sätt arbetat med likabehandlingsplanen, vilken även pre-
senterats under föräldramöte. Vi har tillsammans med eleverna gått igenom skolans 
värdegrundsdokument. Vi kopplade innehållet i Vgrp till de mänskliga  rättigheterna 
som vi uppmärksammade under FN – dagen. 
Vi har även tillämpat planerna i det vardagliga skolarbetet, t.ex vid konfliktlösning. 
I klasserna har vi också genomfört kill och tjejsnack med inriktning på likabehandlig 
och värdegrundsfrågor. 
Vi har också genomfört trygghets enkät och talat om trygga och otrygga platser. 
Vi hade även en gästföreläsare, Johanna Pålsson, som föreläste i klasserna om 
mobbning. 
 
Vi har under året fortbildat oss i projektet ”Läslyftet”. Det har varit svårigheter att 
integrera de oss tilldelade uppgifterna under den korta tid vi haft till förfogande. Inte 
sällan har uppgifter inte varit i harmoni med klassarbetet. 
Ibland har vi anpassat uppgifterna efter den verklighet vi vistas i. 
 
Sammanfattande analys inför nästa läsår. 
Genomförs på individ-, grupp- och organisationsnivå. 
 
Redogör och utvärdera hur ni arbetat med barn och utbildningsförvalt-
ningens prioriterade utvecklingsområden inom ( språk och fler-
språkighet och digitalisering) 
 
En elev läser Flamländska efter skoltidens slut. Vi arbetar i digitala miljör såsom : 
Google classrom, GAFE mm. 
 
 
Särskilda ämnen som lyfts fram läsåret 15/16 
 
Musik åk 4 
 
Kort sammanfattning av genomfört läsår 
  
Vi har ägnat oss åt  sång, melodispel och att spela i ensembleform. 
Vi har tränat att utöva gehörsbaserad musik. 
Rythm, klang och dynamik har vi också provat på. 
Musik har också integrerats i olika ämnen.  
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Vi har utvecklat den digitala tekniken i ämnet musik.  Vi har jobbat med att skapa 
egen musik med betoning på rytm och text. Vi har till detta använt Ipads. 
 
.Resultat/måluppfyllelse föregående läsår: 
Alla uppnådde måluppfyllelsen. 
Förväntat resultat/måluppfyllelse genomfört läsår: 
Att alla elever ska uppnå måluppfyllelsen. 
 
Resultat/måluppfyllelse genomfört läsår: 
Samtliga eleverna har klarat kunskapskraven i musik. 
Prioriterade kunskapskrav och åtgärder inför 16-17: 
Vi vill fortsätta att utveckla den digitala tekniken i ämnet musik. Att spela in 
och skapa egen musik. Att utveckla elevernas förmåga att spela enkla ackordföljder 
på gitarr.  
 
 
Bild, åk 4 
 
Kort sammanfattning av genomfört läsår 
Vi kopplade bildarbetet till våra SO/NO-områden vilket ledde till att eleverna fick 
måla olika miljöer och illustrera texter..  
I skrivprojektet ” Strandsatt” har eleverna arbetat med bilder till sin egen bok. 
Vi har besökt en konstutställning i Jamtli . 
 
Resultat/måluppfyllelse föregående läsår: 
Alla elever uppnådde måluppfyllelsen. 
Förväntat resultat/måluppfyllelse genomfört läsår: 
Att alla elever ska uppnå måluppfyllelsen. 
Resultat/måluppfyllelse genomfört läsår: 
Samtliga eleverna har klarat kunskapskraven i bild. 
Prioriterade kunskapskrav och åtgärder inför 16/17: 
I samverkan med träslöjd integrera bildämnet  på ett mer övergripande sätt. 
 
 
Årskurs 5 
 
Kort sammanfattning av genomfört läsår 
Under läsåret har vi genomfört de planeringar som vi hade satt upp. Vi har varit 
mycket flexibla; d v s undervisat i varandras klasser i engelska, svenska, NO och SO. 
Så gott som alla elever har uppnått målen i årskurs 5. Under vårterminen har vi fått 
en ny elev som integrerats på ett positivt sätt.   
 
Starka sidor 
 
Fortbildning för personal under läsåret, individuell och i grupp 
Hela arbetslaget har genomfört Läslyftet; modul Skriva i alla ämnen årskurs 4-6 un-
der ledning av Marianne Hyllested. Dessutom har vi under vårterminen kontinuerligt 
haft HYPERNET IST utbildning /information.  
Hans har gått en endagarskurs om diabetes , kursen NTA Rörelse och konstruktion 
samt Matte, del I.  
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Utvecklingsområden inför kommande läsår 
Vi kommer att arbeta enligt det lagda schemat och inte läsa i tema/block. Detta ar-
betssätt stjäl ofta tid från andra ämnen och försvårar/omöjliggör elevernas rätt till 
garantitiden.  
Vi ska fortsätta att prioritera vår förmåga att bedöma elevernas kunskaper. 
 
Planering och Dokumentation 
De bedömningsunderlag vi använt är olika typer av skriftliga prov i olika ämnen. Vi 
har även bedömt elevernas kunskaper i det vardagliga arbetet samt i gruppre-
dovisningsform. 
 
Måluppfyllelse för elever 
 
ämne Flickor  

otillräck-
liga  

Flickor  
godtag-
bara 

Flickor  
mer än  
godtagbar 

Pojkar 
otillräck-
liga 

Pojkar 
godtag-
bara 

Pojkar  
mer än 
godtagbar 

 

biologi 0 10 6 0 21 3  
bild 0 11 5 0 16 8  
engelska 0 9 7 1 15 8  
fysik 0 0 16 0 1 23 Åk 4	
geografi 0 5 11 0 17 7  
historia 0 8 8 0 14 10  
kemi 0 16 0 0 24 0  
matte 0 5 11 0 14 10  
musik 0 14 2 0 20 4  
religion 0 10 6 0 20 4  
samhälle 0 16 0 0 22 2  
svenska 0 4 12 1 18 5  
teknik 0 6 10 0 20 4  
        
 
Närvaro / frånvaro – Giltig / ogiltig  
Årskurs 5 redovisar ingen olovlig frånvaro detta läsår. Vi har haft några elever som 
ibland kommit för sent till första lektionen. Detta har vi påtalat för elev och vårdnad-
shavare.  
 
Arbetet mot Lillsjöskolans prioriterade mål och utvecklingsområden 
Årskurs 5 har genomfört Trygghetsenkäten under höstterminen samt Trygga /otrygga 
platser men har, framförallt, jobbat vidare utifrån vad enkäterna visade. Eleverna har 
agerat ”rastvärdar” en rast per vecka och har då initierat och aktiverat yngre elever. 
Åk 5 eleverna har gjort ”prao” i åk1, en elev / vecka. Elever har haft ”läsestund” för 
Förskolan.  
Vi har även tillämpat planerna i det vardagliga skolarbetet; t ex vid konfliktlösning. 
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Eleverna har fått se de tre filmerna Känn dig som hemma som handlar om flyktingin-
tegration vid Grytans flyktingförläggning.  
I klasserna har vi också genomfört kill- och tjejsnack med inriktning på likabehan-
dling och värdegrundsfrågor.  
 
Redogör och utvärdera hur ni arbetat med Barn och Utbildnings-
förvaltningens prioriterade utvecklingsområden inom skolan; språk-
flerspråkighet 
 
Under vårterminen har åk 5 haft brevkontakt med en klass i Nashville, Tennessee. 
Eleverna har under vårterminen haft ett skrivprojekt och då varit inloggade i Class-
room. 
 
 
Särskilda ämnen som lyfts fram läsåret 15/16 
 
Idrott 
 
Bakgrund:  
Vi på Lillsjöskolan har sedan flera år tillbaka använt oss av skolans val för att utöka 
elevernas möjlighet till fler tillfällen med ämnet idrott och hälsa. Detta har inneburit 
att elever även i åk 2 och 3 har två lektioner i veckan. Det är något som vi på skolan 
tror är positivt för elevernas kunskapsutveckling. 
Skolan har nära till skog och olika typer av naturupplevelser. Vi har närhet till pre-
parerade skidspår och uppspolad isplan på vintern, grusplan samt närhet till Lillsjön. 
 
 
Sammanfattning av genomfört läsår:  
Under veckorna 35 tom 40 genomfördes all undervisning utomhus. Vecka 39 anord-
nades Skoljoggen på skolan, där alla elever medverkade.  
Veckorna 41 tom 2 bedrevs undervisning inomhus i gymnastiksalen. Elever i åk 3-5 
fick under de här veckorna chans att prova på Zumba med en inhyrd instruktör. Det 
var väldigt uppskattat. 
Under vecka 49 och 51 hade vi elevens val på skolan, där ämnet idrott och hälsa var 
ett av ämnena som kunde väljas. Då erbjöds eleverna bl a att prova på skytte i olika 
former, samt ett besök på Östersund Arenas fantastiska gymnastikarena. 
Vecka 3 tom 8 bestod undervisningen mestadels av skidåkning och skridskoåkning. 
Vecka 6 fick åk 5 åka på skidresa till Duved för en gemensam friluftsdag med Ta-
velbäckens elever.  
Vecka 9-18 var all undervisning inomhus och från v 19 och framåt bedrevs återigen 
undervisningen utomhus. 
Simundervisning för åk 2-3 har bedrivits under kommunens gemensamma simskola. 
Simundervisning för åk 4-5 har genomförts under våren av mig. 
Under vecka 21 anordnades en gemensam friluftsdag för hela skolan med orientering 
till Spikbodarna i olika nivåer. Förhoppningsvis blir även den lyckad. 
 
Resultat/måluppfyllelse genomfört läsår: 
Samtliga elever i åk 1 är godkända. 
Samtliga elever i åk 2 är godkända 
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Åk 3: 45 av 46 elever (98%) är godkända. Detta är meddelat på utvecklingssamtal och 
noterat på det skriftliga omdömet.  
Samtliga elever i åk 4 är godkända, men 3 st elever har fått rödmarkering i målet att 
kunna simma 200 m varav 50 m i ryggläge, i slutet av åk 6. Detta är meddelat på ut-
vecklingssamtal och noterat på det skriftliga omdömet. 
Samtliga elever i åk 5 är godkända. 
Specialundervisning idrott: 
Jag har haft 4 st elever i specundervisning. 3 av dem har haft undervisning tillsam-
mans på tisdagar och den fjärde har haft enskild undervisning på torsdagar. Det up-
plägget har fungerat bra och förhoppningsvis finns det möjlighet att fortsätta så även 
nästa läsår. 
 
Prioriterade områden och åtgärder inför 16-17: 
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, pågår såklart hela tiden även 
på idrottslektioner. Det tolereras självklart inte några nedsättande kommentarer om 
andra elever, eller andra typer av kränkningar. 
I duschen finns draperier, så man kan skyla sig medan man duschar. Jag är på plats i 
pojkarnas omklädningsrum de tillfällen då jag inte har annan lektion direkt inpå den 
lektion som nyss varit, för att på så sätt kunna minska risken för att det ska vara en 
otrygg miljö. 
 
Vad det gäller området digitalisering, så sker all närvarorapportering och 
omdömesskrivning via Hypernet och IST-lärande. 
 
 
Musik, åk 2, åk 3 och åk 4 
 
Sammanfattning av genomfört läsår 
Åk.2-3 

• Vi har tränat på sånger och utvidgat vår repertoar inom olika områden: 
- Fredstema 
- Jul 
- Sommar 
- Nya låtar ”av idag” 
- Vi har också testat att sjunga i kanon 
• Alla har fått testa att spela gitarr, bas, ukulele, klaviatur och trummor 
• Vi har tränat på enkla modeller för att göra egna låter. 
• Vi har tränat på olika musikord som; medley, repris(omtag) och klaviatur. 
• Vi har pratat svensk musikhistoria där vi bl.a. nämnt namn som; ABBA, Ove 

Törnqvist, Ted Gärdestad och deras betydelse för dagens musik, som vi natur-
ligtvis också pratat om.  

• Vi har också lyssnat mycket på olika musikstilar. 
• Vi har lekt många olika musiklelar som t.ex. Musikmemory, Bokstavsleken och 

Spotifyleken. 
 
Åk.5 

• Vi har tränat på sånger och utvidgat vår repertoar inom olika områden: 
- Fredstema 
- Jul 
- Sommar 
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- Nya låtar ”av idag” 
 

• Alla har fått testa att spela gitarr, bas, ukulele, klaviatur och trummor.  
• Vi har jobbat med ackord på de olika instrumenten och sätta ihop dem till 

olika låtar. 
• Eleverna har också valt egna låtar som de fått möjlighet att spela med de ack-

ord vi lärt oss. 
• Vi har tränat på enkla modeller för att göra egna låter. 
• Vi har tränat på olika musikord som; medley, repris(omtag), klaviatur, vers 

och refräng. 
• Vi har pratat svensk musikhistoria där vi bl.a. nämnt namn som; ABBA, Ove 

Törnqvist, Ted Gärdestad, Roxette, Avicii och deras betydelse för dagens mu-
sik, som vi naturligtvis också pratat om.  

• Vi har också lyssnat mycket på olika musikstilar. 
• Vi har lekt många olika musiklelar som t.ex. Musikmemory, Bokstavsleken och 

Spotifyleken. 
 
Resultat/måluppfyllelse genomfört läsår 
Alla elever har nått minst godkänd nivå. 
 
Prioriterade områden och åtgärder inför 16-17 

• Fortsätta träna förmågor att spela på olika instrument. 
• Utvidga sångrepertoar en och träna förmågor i sång. 
• Fortsätta prata om musikstilar och dess betydelse för andra saker i samhället. 
• Instrumentkunskap 
• Använda digitala verktyg 

 
 
SLÖJD         
        
Trä och metall + Textil 
 
Sammanfattning av genomfört läsår 
 
I ämnet slöjd har vi arbetat med olika tekniker i materialen  trä, metall, broderi, plast, 
läder, spegelglas, vaxduk mm. De äldre eleverna har sytt på symaskin och sågat med 
den elektriska kontursågen annars har det i huvudsak varit arbete med handverktyg. 
Eleverna har själva bestämt utseende på sina arbeten genom färg, form och uttryck. 
Vi har arbetat med kultur och historia i form av vikingatiden och Sverigekartan.  
Barn och ungdomskultur  i form av dataspelsfigurer och traditioner inför jul och 
påsk.  
Täljning i färskt virke. Torrtovning + träram (samarbete) 
Kontursågning (älg, båt, bil ,smörkniv ) Lappteknik (kudde) Virkning (ormar) 
Luffarslöjd, Yllebroderi och arbete med hållbar utveckling (miljö) 
Eleverna dokumenterar sitt arbete i loggböcker. Planerar, och utvärderar sin ar-
betsinsats i slutet på varje lektion. Efter varje arbete redovisar eleverna sina arbeten 
skriftligt. 
De båda slöjdarterna samarbetar ofta med varandra. 
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Resultat för år 15/16 
Samtliga elever är godkända utom en. Några elever är mycket svaga.  Några elever 
har mer än godtagbara kunskaper. 
 
Prioriterade områden och åtgärder inför 16/17 
Utveckla planering och matriser ytterligare 
Informationsteknik i slöjdsalarna önskas. (projektor, dator, I-pads). 
 
 
Läslyftet, årskurs F-5 
 
Sammanfattning av genomförandet, deltagare, moduler 
Under läsåret har vi arbetat med Läslyftet enligt Skolverkets fortbildningsmodell. Vi 
har haft kollegiala diskussioner och reflektioner över undervisningen, samt 
gemensam planering och uppföljning av lektionsaktiviteter. Syftet med Läslyftet är 
att utveckla kvaliteten i undervisningen och därmed också öka elevernas läsförståelse 
och skrivförmåga, samt att utveckla det kollegiala lärandet. 
 
Läslyftet har genomförts i två grupper. I den ena gruppen har förskoleklasspedagoger 
ingått tillsammans med klasslärare i åk 1 och 2 samt skolans specialpedagog, totalt 7 
deltagare. I den andra gruppen har klasslärare i åk 3, 4 och 5 ingått tillsammans med 
resurslärare i åk 3 och 5, totalt 8 deltagare. Grupperna har haft var sin handledare 
och vi har haft en träff per vecka à 90 minuter. Vi har arbetat med två moduler per 
grupp under läsåret, en modul under höstterminen och en modul under vårterminen. 
Varje modul består av åtta delar och varje del är indelad i fyra moment.  
 
Under höstterminen arbetade båda grupperna med modulen Tolka och skriva text i 
skolans alla ämnen. Denna modul handlar både om elevers läsning och skrivande. 
Modulens innehåll belyser texter och uppgifter i olika skolämnen som eleverna möter 
ställer olika krav på dem när det gäller läs- och skrivförmåga. Undervisningen 
behöver leda till att eleverna utvecklas till kompetenta läsare och skrivare som kan 
läsa, tolka och skriva olika typer av texter på sätt som är relevanta för sammanhanget 
i respektive texttyp i de olika skolämnena. Ett av målen med modulen var att ge 
lärarna redskap att stötta eleverna när de ska tolka och skriva text i skolans alla 
ämnen. Ett annat mål var att lärarna skulle utveckla ett metaspråk med begrepp för 
att kunna beskriva språkliga drag i texter och för att beskriva förväntningar på 
elevernas texter. 
 
Under vårterminen har grupperna arbetat med två olika moduler. F-2:gruppen har 
arbetat med modulen Läsa och skriva i alla ämnen, för lärare i åk 1-3 och 3-5:gruppen 
har arbetat med modulen Skriva i alla ämnen, för lärare i åk 4-6. 
 
Målet med modulen Läsa och skriva i alla ämnen, åk 1-3 var att lärarna skulle 
utveckla sätt att arbeta och reflektera tillsammans över villkor och möjligheter för 
läs- och skrivlärande. I modulen presenteras olika former av språkutvecklande 
arbetssätt för den tidiga läs- och skrivundervisningen och lärarna har fått använda 
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olika stödstrukturer för att skriva, skapa, läsa, och förstå olika typer av texter med 
olika ämnesinnehåll.  
 
Målet med modulen Skriva i alla ämnen, åk 4-6  var att lärarna skulle ges möjlighet 
att utveckla strategier och kompetenser som rörde undervisning om skrivande och 
texter. Syftet var att stödja lärarna i att utveckla undervisningen så att eleverna fick 
möjlighet att skriva i alla ämnen. I modulens delar aktualiserades dessutom texters 
olika didaktiska funktioner, olika ämnens specifika språk och genrer, 
skrivundervisning, skrivande i flerspråkiga klassrum, multimodalitet i texter, 
skrivrespons och bedömning av texter.  
 
Resultat/Måluppfyllelse 
Arbetet med Läslyftet enligt Skolverkets fortbildningsmodell har fungerat mycket bra 
under läsåret. Alla lärare har deltagit aktivt i arbetet genom att läsa artiklar, 
genomföra lektionsaktiviteter och bidra till det kollegiala lärande. Lärarna har fått ta 
del av och pröva redskap/stödstrukturer för att stötta eleverna i arbetet med att läsa, 
tolka och skriva text i skolans alla ämnen. Lärarna har också fått möjlighet att 
utveckla ett metaspråk med begrepp för att kunna beskriva språkliga drag i texter på 
ett mer fördjupat sätt. I utvärderingen lyfter lärarna fram att arbetet med läsårets två 
moduler har varit bra och tydligt strukturerat. De är positiva till fortbildning genom 
kollegialt lärande. Arbetet med modulerna syns i undervisningen genom exempelvis 
mer medveten reflektion, mer modellande, ökad användning av 
verktyg/stödstrukturer  samt genom att bearbetning av lästa och skrivna texter skett 
på andra sätt än tidigare. 
 
Tankar/målsättning inför en fortsättning läsåret 16-17 
Tanken inför läsåret 16-17 är att fortsätta med Läslyftet. Till skillnad mot läsåret 15-
16 kommer arbetet nu att ske på “halvfart” vilket innebär att vi arbetar med en modul 
under ett helt läsår istället för en modul per termin. Detta för att ge utrymme för 
annat innehåll under konferenstid under läsåret. Deltagarna har uttryckt att 
gruppstorleken varit lagom under läsåret och lyfter fram att gruppstorleken lett till 
att alla deltagit aktivt i arbetet och i det kollegiala lärandet. Deltagarna har uttryckt 
en önskan om att få vara delaktiga i valet av ny modul. Målsättningen för läsåret som 
kommer är att fortsätta arbetet med utvecklingen av kvaliteten i undervisningen och 
därmed öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga samt att fortsätta utveckla det 
kollegiala lärandet på Lillsjöskolan. Utvecklingsarbetet sker på lång sikt vilket 
innebär att det har gått för kort tid för att se några förändringar när det gäller 
elevernas resultat på exempelvis nationella prov. 
 
 
 
Specialpedagog 
 
Arbete med att utreda och kartlägga elevers behov av särskilt stöd: 
Vi har under året gjort olika tester och diagnoser för att se hur barnen ligger till kun-
skapsmässigt. 
Förutom Nationella proven i årskurs tre, kommunala provet fonolek i förskoleklass 
och Primgruppens mattetest för årskurs två så har vi gjort egna tester i de olika år-
skurserna.  
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DLS tester som testat läsförståelse, läslust och läshastighet.  
H4 som kollar läshastighet. 
Mattediagnoser ur läromedlen och boken förstå och använda tal. 
Glostester, rättstavning, multiplikationstester och övriga prov.  
 
I vissa fall har Nationella proven för årskurs tre gjorts om i årskurs fyra. 
 
I årskurs ett har vi använt oss av skolverkets bedömningsstöd i matte och svenska.  
 
I förskoleklass har samtliga barn individuellt genomgått en bokstavsnamn, ljud och 
enklare lästest. De elever som legat under gränsen 12p på fonolek har gjort om den 
testen under våren. 
Som komplement till fonolektestet har även ett Trulletest gjorts på vissa elever där vi 
känt osäkerhet på fonolekens validitet. Orsaker till osäkerheten kan vara att eleverna 
underpresterar pga de känner en press under testtillfället eller att de inte förstått vad 
de ska göra. 
 
Vid några få tillfällen har vi gjort en bedömning av elevers språkliga medvetenhet 
genom ett test av Eva Magnusson och Kerstin Naucler. 
 
Vi har tagit hjälp av elevhälsans specialpedagog med inriktning på tal, som på skolan 
kartlagt elever med talsvårigheter, direkt arbetat med eleverna och fungerat som ett 
stöd till ett fortsatt arbete bland pedagogerna. 
Vid några tillfällen har en läs och skrivutredning gjorts och ibland kombinerat med 
en skolpsykologisk utredning. 
 
Skolpsykolog och annan personal på elevhälsan med kompetens inom autismspektrat 
har gjort observationer i några klasser och vid behov gett handledning. 
Vid ett tillfälle har en större pedagogisk bedömning gjorts av specialpedagog för en ev 
särskoleplacering. 
Specialpedagog har haft kontinuerlig kontakt med klasslärarna med samtal kring 
elevers olika behov. En gång/termin har vi haft klasskonferenser där vi gått igenom 
alla barn i klassen för att se vilka barn som har någon form av stödbehov. Efter 
klasskonferenserna har specialpedagogen tillsammans med en av lärarna sam-
manställt stödbehovet, och åtgärder har vidtagits och setts över.  
Ibland, efter en kartläggning, i form av ett åtgärdsprogram och ibland i form av extra 
anpassningar som dokumenteras i IUP. 
Uppföljning av stödinsatserna har skett genom ytterligare tester, samtal mellan ped-
agogerna, personal, vårdnadshavare, elev samt på EHT mötena. 
 
Former av särskilt stöd och extra anpassningar 
Extra anpassningar har skett på olika vis. Det har varit träffar med specialpedagog 
under en begränsad tid för samtal eller färdighetsträning. Extra stöd i klassen, min-
dre grupp eller enskilt av lärare eller fritidspedagoger. 
Extra hjälpmedel i form av dator för skrivträning, Ipad med lämpliga appar som ger 
färdighetsträning, Inlästa läromedel, omplaceringar i gruppen, ändrade 
förhållningssätt från pedagoger, extra tydlighet, bildstöd, anpassade prov, extra 
förberedande och tydliggörande, struktur på lektionerna mm. 
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Särskilt stöd i form av extra tillsatt resursstöd riktad mot en individ utanför ramen 
för den ordinarie undervisningen och under en längre tid, anpassad studiegång, re-
gelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne. 
 
Arbetet för att motverka, upptäcka och åtgärda trakasserier och 
kränkande behandling 
Vi har haft återkommande värdegrundsarbete utifrån vårt värdegrundsdokument 
”Lillsjöskolans värdegrund” samt  vår plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. 
 
Femmorna har en och en besökt årskurs ett under vårterminen och varit med klassen 
under en dag. 
Femmorna har under en period ansvarat för rastaktiviteter. 
Fyrorna har under en period varit ute som rastvärdar med inriktning mot de yngsta 
barnen. 
Vi har haft föreläsningar i alla årskurser av en tjej som varit mobbad tidigare. En 
gripande verklighet som eleverna kunde ta till sig och som var väldigt uppskattad. 
Vi har haft en föreläsning i årskurs 3-5 av två flyktingar som berättade lite kring sitt 
ursprung, flykt och liv idag. Föreläsningen skedde i för stor grupp i gymnastiksalen 
och nådde inte fram på ett önskvärt sätt. Den bör delas upp och ske klassvis som 
mobbningsföreläsningarna. 
Kontinuerligt värdegrundsarbete har skett på schemalagd tid i klasserna en timme i 
veckan. 
Kartläggningar för att upptäcka trakasserier och kränkningar har skett genom 
trivselenkät, trygghetskartor, samtal i personalgruppen och elevhälsoteamet. Kontin-
uerliga samtal mellan specialpedagog/skolsköterska, kurator, resurslärare. Observa-
tioner i klassrummen och på raster gjorda av rektor, specialpedagog, lärare samt 
övrig pedagogisk personal. 
Utifrån denna kartläggning ska lämpliga åtgärder sättas in. De flesta punkterna i  
trygghetskartan har återremitterats till klasserna och åtgärdats där. Det största 
bekymret som kommit upp är de mindres rädsla för de större. Därav ovanstående 
åtgärder gällande femmor och fyror. 
Vid misstanke om kränkningar eller trakasserier följer vi utredningsrutiner som finns 
i vår likabehandlingsplan. Blanketterna för dokumentation har förändrats under året. 
Vi har under läsåret 2015/16  haft 3 kränkningsärenden. 
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Rektor 
 
Lillsjöskolans prioriterade utvecklingsområden inför kommande läsår 

 
• Kontinuerligt följa upp arbetet utifrån Lillsjöskolans Likabehandlingsplan mot 

diskriminering och kränkande behandling. Där spelar skolans värdegrunds-
grupp tillsammans med rektor en viktig roll för att skapa förutsättningar, ut-
värdera och föra arbetet vidare. Delar av skolans Elevhälsoteam är nytt även in-
för detta läsår och detta ska också införlivas i detta arbete. 

• Under läsåret 16/17 fortsätta med projektet ”Läslyftet” utifrån de råd och anvis-
ningar som finns från Skolverket men med ett undtag från föregående läsår och 
det är att personalen i F-klass inte deltar. Skolans lärare i årskurs 1-5, delas in i 
två omgångar som båda kommer att ha läslyftet på tisdagar fast på halvfart. In-
delning blir lärare i årskurs 1-2 i en grupp och 3-5 i en grupp. Läslyftet leds även 
kommande år av en handledare per omgång samt att en stor del utgörs av kol-
legialt lärande. Denna gång är syftet att läsa texter i alla ämnen. Tanken är se-
dan att detta ska utveckla förmågan hos alla elever att bättre förstå och skriva 
texter kopplat till samtliga ämnen på aktuell nivå för varje årskurs.  
Lillsjöskolan ska genom dessa åtgärder allmänt höja elevernas resultat och i 
synnerhet i de nationella proven i årskurs 3 samt vid övergången till åk 6. 

• Ett sätt och verktyg för jobba med punkt 2 är att stimulera elevernas utveckling 
med de estetiska uttrycksformerna. Lillsjöskolan ska fortsätta arbetet med att 
prioritera dessa uttrycksformer, både som enskilda ämnen men också integrerat 
i övriga ämnen. 
Därvid görs riktade insatser för att utveckla Lillsjöskolans arbete med de este-
tiska uttrycksformerna i varje årskurs. Ett hjälpmedel där är det ekonomiska 
och praktiska stöd Lillsjöskolan får av det rikstäckande projektet Skapande 
skola där bl.a. årskurs två skall delta i tvåornas kör. 
Strävan ska också kommande läsår vara att när tillfälle ges, ge personalen till-
fälle att kompetenshöjja sig i de stetiska uttrycksformerna. 

• Utveckla pedagogiska planeringar och skriftliga omdömen i alla ämnen som 
täcker alla kunskapskrav och analysen av elevernas måluppfyllelse utifrån 
Lgr11. Därvid skall Lillsjöskolan också utveckla sin förmåga att bedöma och 
sätta betyg mot kunskapskrav och årskurs 6 och därigenom utveckla samarbetet 
med Storsjöskolan. Arbetet med IST och GAFE ska utvecklas för att öka digita-
liseringsarbetet på Lillsjöskolan. En möjlighet för att nå detta är de kommande 
IT-investeringspengar som skall fördelas och därigenom öka antalet digitala 
verktyg att jobba med på skolan. 

• Lillsjöskolan står inför en del personalomsättningar inom alla yrkeskategorier 
de närmaste åren och det är viktigt att all personal tillsammans jobbar med 
helheten och deltar aktivt i denna process för att utveckla även det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

• Lillsjöskolan skall jobba med flerspråkighet utifrån sina förutsättningar med få 
elever med annat modersmål än svenska. 

• Fritidshemsverksamheten skall också den förhålla sig till ovanstående punkter 
förutom punkt 4 efter ”pedagogiska planeringar”… Personalen har dessutom 
påbörjat en utveckling av verksamheten inom ett flertal områden kopplat till 
raster och efter skoltid. Detta fortsätter och samverkan inom arbetslaget i ar-
betslagsorganisationen bibehålles och utvecklas. Personalen på fritidshemmet 
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har också att implementera det nya kapitlet i Lgr11 vilket handlar om fritids-
hemmet.  

• Förskoleklassen skall också den förhålla sig till ovanstående punkter förutom 
punkt 4 efter ”pedagogiska planeringar”. 

 
 

Rektors samlade bedömning 
 
Vad gäller ekonomin är det fortsättningsvis så att skolan kräver mer resurser än fri-
tids och därav en fördelning och utjämning mellan verksamheterna. Skolan har fått 
sätta in mer resurser för elever i behov av särskilt stöd än vad tilldelade medel har 
räckt till. 
För att knyta an till de prioriterade målen är det viktigt att vi fortsätter på samma 
sätt samt utvecklar arbetet med Likabehandlingsplanen och att värdegrundsgrup-
pen får tid till sitt arbete. Det är en angelägenhet för hela skolan. Mycket tid har 
även under läsåret 15/16 lagts till att via enkäter och samtal skapa en trygg miljö för 
eleverna. Överlag arbetar klasserna med många gruppstärkande övningar under 
hela läsåret och vi bryter alltid för att reda ut konflikter tillsammans med eleverna. 
Här har också de under året genomförda rastaktiviteterna varit en bra verksamhet 
kopplat till detta samt även då elever i åk 5 jobbat en dag eller delar av en dag i åk 1.  
Vi ser också en framgångsfaktor i att snarast meddela hemmen om saker som hän-
der. Vår filosofi är att aldrig släppa igenom sådana saker och att återkoppla snabbt 
samt att ”alla elever är allas angelägenhet”. Nära detta område ligger hälsa och livs-
stil. Vi är noga med att eleverna skall äta/smaka på det som serveras till lunch. Vi 
trycker också på vikten av att äta, sova och motionera rätt. Många tar med sig frukt 
eller något för att fylla på energi under skoldagen. Idrott är ett ämne som ingår i 
skolans val och eleverna har två pass per vecka. Detta är en väg till framgång med 
just hälsa och vi fortsätter med arbetssättet men även ser över möjligheterna att ut-
veckla det ytterligare. Därför prioriteras också personalens deltagande i pedagogiska 
måltider. 
Vi har utvecklat vårt arbete och planeringar så att vi kan få till fler undervisnings-
grupper där både de som behöver mer hjälp får det och de som behöver ännu större 
utmaningar får det. 
Skolan har en förstelärare som även under läsåret 16/17 kommer att arbeta med läs- 
och skrivutveckling samt med sin fördjupade kompetens stödja Elevhälsan med in-
satser inom hörselområdet.  
Lillsjöskolan har även ytterligare en pedagog som vidareutbildat sig på en avancerad 
nivå inom teckenspråk. 
Kopplat till detta lyfter vi även in arbetet med de estetiska uttrycksformerna, både 
som komplement till läsförståelsen men även som enskilda ämnen och som integre-
ring i övriga ämnen. Där får vi också draghjälp av det rikstäckande projektet skap-
ande skola. Vi söker också gärna samarbete med kulturskolan för att bredda kompe-
tensen och öka mjligheten till fördjupning för våra elever. 
Bild- och musiksalarna är en stor tillgång och närmast en förutsättning för att lägga 
de viktiga grunderna i dessa ämnen.  På sikt är de tillsammans med slöjdsalarna en 
stor tillgång för skolan för att få en tydligare profil med att arbeta med estetik och 
integrering av denna i övriga ämnen. Båda salarna utvecklas hela tiden med t.ex. 
fler instrument, utökad användning av keramikbrännugnen och möjligheten av att 
använda den lilla scenen i musiksalen för att både öva framträdande inom musik 
och drama. 
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Arbetssättet med IST har utvecklats utifrån Hypernet och de pedagogiska plane-
ringarna har lyfts in i verksamheten på en nivå där alla har utvecklat sina egna ar-
betssätt med systemet och planeringarna fungerar fortsättningsvis mycket bra på 
skolan. Utvecklingen har skett mycket åt det hållet att arbetslagen diskuterar och tar 
lärdom av varandra inom och mellan årskurserna, m.a.o. ett kollegialt lärande.  
Det är över lag många nya moment i bedömningen och analysen m.m. så detta är av 
stor vikt. Vi försöker fortsättningsvis också att bli bättre på bedömningen och ut-
veckla metoderna med prov och blanda formativ och summativ bedömning. Vi vill 
även nå längre med att eleverna lär sig bedöma sig själva och varandra. Där har flera 
pedagoger provat på att eleverna själva får hålla i sina utvecklingssamtal med gott 
resultat. 
Ett mål är också att utveckla arbetsformerna och det pedagogiska förhållningssättet 
med att använda IT i skolan där elevdatorer, smart-board och iPads ingår även det i 
ovanstående. Skolan kommer under kommande läsår att få pengar i en IT-
investeringssatsning där vi har möjlighet att förtäta det totala antalet digitala verk-
tyg på Lillsjöskolan per elev.   
Ett av förvaltningens prio-områden är också flerspråkighet. Lillsjöskolans del i detta 
kommer att vara att utifrån sin förutsättning med få elever med annat modersmål 
(ca. 5 språk) än svenska jobba mer med t.ex. engelska och även att synliggöra det 
modersmål utöver svenska som elever i respektive klass har. 
I de prioriterade utvecklingsområdena nämner jag vikten av att alla tänker på och 
engagerar sig i den generationsväxling inom de närmaste fem åren som står för dör-
ren på Lillsjöskolan. Med en stor brist av lärare och fritidspedagoger som utbildar 
sig ser jag rekrytering och kontinuitet som ett område som måste lyftas fram men 
även vikten av det kollegiala lärandet i både stort och smått för att inte förlora bä-
rande idéer och utveckling på Lillsjöskolan. 

 
 
 

Östersund den   8 / 9    2016 
 
Mikael From 

  Rektors underskrift 
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Bilaga 1 till Systematiskt kvalitetsarbete Lillsjöskolan 
Principbild för kvalitetshjul. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 
 
 
 

 


