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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 267 elever i årskurserna F-5. En ökning med 11 elever mot fö-
regående läsår.  
 
Personalgruppen under läsåret: 
1 rektor 
1 specialpedagog 
1 förstelärare/resurslärare 
1,75 resurslärare mellanstadiet 
1 skoladministratör på 40% 
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 
1 praktikant från arbetsförmedelningen 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. All verksamhet 
från slöjd, idrott till matsal ligger i samma byggnad. I årskurserna F-3 ligger 
fritidshemmet i direkt anslutning till klassrummen i respektive årskurs. 

   
Skolans elevhälsoarbete leds av elevhälsoteamet (EHT) där rektor, specialpedago-
ger, speciallärare, skolsköterska, kurator och psykolog ingår. Elevhälsoteamet 
träffas fyra-fem 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. Utöver dessa möten har även 2 
skyddsronder med 4 tillhörande skyddskommittéer per termin. Därtill genomför-
des allergirond en gång per termin. 
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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, specialpedagog och speciallärare följer upp delar ur 
dokumentationen under personalkonferenser, arbetslagsträffar och klasskonfe-
renser. 
5. Höstlovet: Avstämning och utvärdering av terminen kring dokumentationen. 
6. Studiedag innan start av vårterminen: Se punkt 5 
7. Vårterminen: Rektor, specialpedagog och speciallärare följer upp delar ur 
dokumentationen under personalkonferenser, arbetslagsträffar och klasskonfe-
renser. 
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 47 elever varav en elev är särskoleinskriven. En elev har en utvecklingsstörning 
men är ej inskriven i särskolan och två elever med cp skador. En elev med svenska 
som andra språk. 
Höstterminen har koncentrerats på läs och skrivinlärning samt grundläggande ta-
luppfattning. Vi har har provat på en för oss ny arbetsmetod, ASL. Största delen av 
veckan jobbar vi i helklass förutom då klasserna har idrott 60 min/v och musik 
40min/v. 
 
Starka sidor 
Vi är två lärare och två förskollärare samt två resurs personal i arbetslaget. Vi är ett 
arbetslag med många kreativa ideér som provats under läsåret. Vi har en god kvalitet 
på undervisningen. Mycket skratt bland personalen, vi känner oss trygga med varan-
dra. En personal har ersatts av en ny medarbetare efter höstterminens slut. 
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Fortbildning för personal under läsåret, individuell och i grupp 
 
So åk 1-3 Lärarlyftet 2 – Monica vt -17 
 
Planering och Dokumentation 
Vi gör våra pedagogiska planeringar i IST där vi även skriver vad barnen ska kunna 
och hur vi ska bedöma dem. 
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. 
 
Utvecklingsområden inför kommande läsår 
Redogör för arbetslagets/årskursens egna prioriterade utvecklingsområden och 
åtgärder inför kommande läsår. 
 
Vi kommer att fortsätta med ASL - Att skriva sig till läsning.  Vi hoppas att nästa läsår 
kunna utveckla arbetet och hoppas kunna använda oss av flera datorer. För att ar-
betet ska kunna fungera som det är tänkt skulle vi behöva ha en halv klas-
suppsättning datorer i varje klass. 
Vi kommer att börja jobba med ”Classroom” som ett digitalt verktyg.  
Ett av våra mål i höst är att fortsätta jobba med värdegrund för att stärka individ och 
grupp. 
Vi kommer att fortsätta samarbetet mellan klasserna och blanda dem på idrott och 
musik. 
Vi kommer att fortsätta att jobba med IST och har som mål att all planering, bedömn-
ing och omdömen skall finnas där. 
Vi tycker att vi hittat bra former för bedömningsstödet i matte och svenska och kom-
mer att utveckla det ytterligare för att få ut bästa möjliga av det så att det smälter in i 
den ordinarie undervisningen. 
Det känns förhoppningsfullt att vi skall få en lärarresurs till klasserna så att vi har 
möjlighet att fördela arbetet mellan personalen ännu mera och att de barn som har 
rätt till  extra stöd skall få det. 
Vårt mål är att alla elever skall nå kunskapskraven för åk 3 i åk 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måluppfyllelse för elever 
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Juni -17 
 
Pojkar	 Ej	godtagbara	

kunskaper	
Godtagbara	
kunskaper	

Mer	än	godtagbara	
kunskaper	

Bild	 	 23	 	
Idrott	 1	 22	 	
Matte	 1	 	 12	 10	
Musik	 	 23	 	
Svenska	 1	 3	 19	
SO	 	 23	 	
NO	 	 23	 	
 
 
Flickor	 Ej	godtagbara	

kunskaper	
Godtagbara	
kunskaper	

Mer	än	godtagbara	
kunskaper	

Bild	 	 23	 	
Idrott	 	 23	 	
Matte	 	 16	 7	
Musik	 	 23	 	
Svenska	 	 5	 16	
SO	 	 23	 	
NO	 	 23	 	
 
Analys av bedömningsstödet i matte och svenska åk 1 
Vi lämnar en kopia av resultaten dels inför vårterminen och slutet av läsåret. 
 
Matematik  
En stor del av våra elever ligger på den muntliga delen på de högre kunskapsnivån. 
Vi har ett fåtal som ligger på den lägre kunskapsnivån på några delmoment. Detta ser 
vi som ett resultat av att vi ofta pratar matematik.  
Vi utgick från den muntliga delen då vi valde vilken nivå varje elev skulle ha på sitt 
skriftliga prov. Ex. hade eleven övervägande del H på det muntliga proven så fick 
eleven det svårare provet. Vi upptäckte att det var betydligt högre kunskapskrav på 
det skriftliga provet än på den muntliga höga nivån. Det var också väldigt stort kun-
skapsglapp mellan det M nivån och H nivån på den skriftliga delen. 
Vi anser att den muntliga delen är mycket tidskrävande då det har tagit ca 30 minut-
er/elev. Det skriftliga provet var lättare att genomföra inom ramen för undervisning-
en. 
 
 
 
Svenska 
Väldigt stor del av våra elever läste B provet, dvs det som är tänkt för åk 2 med gott 
resultat i slutet av vårterminen. 
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Vi känner att läsproven lätt kan integreras i den vardagliga undervisningen och kan 
göra dem fortlöpande under året. 
Vi gjorde inget särskilt skrivprov utan tog texter ur några av deras böcker som de 
använder varje vecka. Vi tycker oss se goda resultat. 
 
Sammanfattning: 
Sammanfattande så tycker vi pedagoger att bedömningsstödet är till stor hjälp för att 
kunna göra en rättvis bedömning. Vi tycker dock att speciellt den muntliga delen i 
matematik är för tidskrävande och att de skriftliga proven i matematik har för stora 
glapp i kunskapskraven mellan nivåerna. 
 
 
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 
En elev har ogiltig frånvaro vid flertalet tillfällen under läsåret. Föräldrarna är in-
formerade och rektor är upplyst om problemet. 
 
Arbete mot diskriminering och kränkande behandling samt analys och 
åtgärder i förhållande till enkäterna: Trygghetsenkäten under ht samt 
trygg- och otrygga platser under vt.  
Under åk 1 har klasserna genomgått ett projekt som heter klasskamratskampen i regi 
av skolpsykologen Peter Leiler med mycket gott resultat. Det har utmynnat i att 
eleverna följer skolan och klassens regler i mycket stor utsträckning. Vi har under 
året stärkt grupperna genom ett schemalagt värdegrundsarbete med olika koncept, t 
ex filmerna ”Kompisugglan” och serien ”Alla barns rätt”. Vi har även haft massage, 
trygghetslekar m.m. 
Åtgärder utifrån trygghetsenkäterna har varit att vi går tillsammans till lunchen och 
att det alltid finns en vuxen vid påklädning inför raster. 
 
Läs och skriv utveckling och deltagande i läslyftet. 
Det är bra att vi har läslyftet två veckor för att sedan få två veckor till att jobba med 
våra uppgifter. Det blir inte så stressigt då vi har mycket annat i vår undervisning att 
hinna med. 
Vår handledare är alltid bra förberedd och leder gruppen bra. Alla i gruppen är en-
gagerade samt bidrar till givande diskussioner och ett bra kollektivt lärande. 
 
 
Hur vi arbetat med bild, musik och drama ämnesövergripande: 
 
Vi är duktiga på att göra roliga och omväxlande bilduppgifter som anknyter till andra 
ämnen så som bokstavsarbetet, NO, SO och matte osv.  
Barnen har musik med musiklärare 40 min/v, utöver det sjunger vi sånger som pas-
sar till verksamheten. Vi har haft drama som riktat sig mot ämnena I SO. 
Vi vill utveckla arbetet med drama i flera ämnen och vid flera tillfällen. Vi vill också 
att sång och musik skall genomsyra större del av undervisningen. 
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Redogör och utvärdera hur ni arbetat med barn och utbildningsförvalt-
ningens prioriterade utvecklingsområden inom: 
 
Språk och flerspråkighet – Vi kompletterar med tecken så ofta vi kan. Vi har 4 
barn som är flerspråkiga. Vi har ambitionen att berika undervisningen med deras 
språkkunskaper vid ex samlingar så som gör med engelska inslag.  
 
Digitalisering – Detta läsår har vi i bokstavsinlärningen inslag av ASL (att skriva 
sig till läsning) där eleverna jobbar parvis med att skriva på datorer. Tyvärr fick vi 
inte de datorer vi var lovade vid terminsstart så omfattningen av ASL har blivit min-
dre än vad vi tänkte från början. Vi har jobbat minst en gång i veckan med I pads i 
bokstavsinlärningen och som färdighetsträning i matteundervisningen.  
 
Sammanfattande analys av läsåret 2016/2017: 
 
Individ – Vi har en elev som behöver undervisning i SVA som inte haft det under 
hösten. Vi har en särskoleintegrerad elev som har resurs under hela dagen. Vi har 
under året gjort en extra grupp för de elever som behöver extra utmaningar i ex. ma-
tematik. När de har gjort färdigt klassens gemensamma arbete har de fått jobba med 
problemlösning/utmaningar med hjälp av I - pads och olika spel och konkreta mate-
rial. De elever som behövt extra stöd har fått det då vi lagt halvklass i matematik. I 
svenska anpassas nivån naturligt i deras val av böcker och egna skrivna texter. SVA 
undervisning har skett på vårterminen för en elev 3 tillfällen/v. Elev O har haft tecken 
ett tillfälle/v samt enskild talträning två tillfällen/v. Elev O har också haft liten grupp 
i matematik flera tillfällen/v tillsammans med elev T. Elev T har egen resurs hela om-
sorgsdagen detta läsår. Två elever har under läsåret haft en period med repulse.  
 
Grupp – I åk 1 har vi 47 elever. Båda grupperna är i behov av en tydlig struktur och 
en tydlig ledare för att få arbetsro så att alla får lyckas. Under åk 1 har klasserna ge-
nomgått ett projekt som heter klasskamratskampen i regi av skolpsykologen Peter 
Leiler med mycket gott resultat. Det har utmynnat i att eleverna följer skolan och 
klassens regler i mycket stor utsträckning. Vi har under året stärkt grupperna genom 
ett schemalagt värdegrundsarbetet genom olika koncept, t ex filmerna ”Kompisug-
glan” och serien ”Alla barns rätt”. Vi har även haft massage, trygghetslekar m.m. 
För att främja gemenskap mellan klasserna har vi under stora delar av läsåret haft 
utflykt tillsammans.  
 
Organisation – I vårt arbetslag är vi två lärare, två förskollärare och två personer 
som delar sin tid som resurs i klass, resurs på fritids och som fritidspersonal. Vi har 
delat båda klasserna i musik 40min/v och idrott 55min/v. Vi har i arbetet med ASL 
och haft stationssystem hela måndagarna. Vi lärare planerar all undervisning 
tillsammans. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8  

Sammanfattande analys inför nästa läsår 2016-2017: 
 
Vi kommer att fortsätta med ASL - Att skriva sig till läsning.  Vi hoppas att nästa läsår 
kunna utveckla arbetet och hoppas kunna använda oss av flera datorer. För att ar-
betet ska kunna fungera som det är tänkt skulle vi behöva ha en halv klas-
suppsättning datorer i varje klass. 
Vi kommer att börja jobba med ”Classroom” som ett digitalt verktyg.  
Ett av våra mål i höst är att fortsätta jobba med värdegrund för att stärka individ och 
grupp. 
Vi kommer att fortsätta samarbetet mellan klasserna och blanda dem på idrott och 
musik. 
Vi kommer att fortsätta att jobba med IST och har som mål att all planering, bedömn-
ing och omdömen skall finnas där. 
Vi tycker att vi hittat bra former för bedömningsstödet i matte och svenska och kom-
mer att utveckla det ytterligare för att få ut bästa möjliga av det så att det smälter in i 
den ordinarie undervisningen. 
Det känns förhoppningsfullt att vi skall få en lärarresurs till klasserna så att vi har 
möjlighet att fördela arbetet mellan personalen ännu mera och att de barn som har 
rätt till extra stöd skall få det. 
Vårt mål är att alla elever skall nå kunskapskraven för åk 3 i åk 3. 
 
Årskurs 2 
 
Kort sammanfattning av genomfört läsår 
Inför läsåret 16/17 har elevgruppen utökats med en elev, detta har inte påverkat 
gruppernas sammanhållning. I slutet av vårterminen har det även börjat en nyanländ 
elev i 2A. 
 
I vår analys från föregående kvalitetsredovisning hade vi som mål att arbeta mer kon-
tinuerligt med elevernas individuella mål. Detta arbete har påbörjats under höstter-
minen med nya rutiner vilket innebär att eleverna efter varje lov utvärderar sina mål 
och att vi vid behov gör nya mål till eleverna.  
 
Fortsättningsvis kommer vi individualisera matematikundervisningen för att ytter-
ligare kunna tillgodose alla elevers individuella behov utifrån deras kunskaper.  
Vi prioriterar även de svaga i läsning genom att ge dem extra stöd. Under höstter-
minen fick de läsa 1-3 gånger i veckan och under vårterminen har vi utökat det till tre 
fast tillfällen i veckan med en och samma personal som sedan dokumenterar och 
återkopplar till klasslärarna. För att ytterligare utveckla de svaga läsarna har vi skrivit 
läskontrakt med dem och deras vårdnadshavare under en femveckorsperiod då de 
intensivläst hemma 5 gånger i veckan á 15 min. Detta har gett ett gott resultat, alla 
dessa elever har utvecklats i läsning under vårterminen.  
De starka eleverna i matematik har fått en extrabok med utmanande uppgifter.  
 
Ett av våra större projekt under året har varit arbetet med rymden där vi kunnat in-
trigera många ämnen såsom NO, svenska, bild.  
För att öka elevernas intresse för läsning samt läshastigheten har vi under 5 veckor på 
vårterminen haft en läsutmaning för eleverna. Målet var att läsa så många sidor som 
möjligt tillsammans i årskursen. 
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Starka sidor 
 

• Samarbetet mellan klasslärarna – vi (Joacim och Johanna) har under hela 
läsåret samplanerat all undervisning för årskurs 2. Vi har även ett bra samar-
bete under lektionstid där vi i den mån det går blandar klasserna och leder un-
dervisningen tillsammans. Positiva effekter av detta är bland annat att arbets-
belastningen blir lägre, arbetsmiljön i klassrummen blir lugnare och vi får 
större möjlighet att hjälpa varandra vid bedömningen av elevernas kunskaper.  

• Samsyn av sociala relation – vi i arbetslaget har under läsåret utvecklat en god 
samsyn på hur vi arbetar för att eleverna ska utvecklas sina sociala färdigheter 
i samspelet andra.  

 
 
Fortbildning för personal under läsåret, individuell och i grupp 
 
NTA-utbildning Förändringar – Johanna och Joacim 
Bravkod – Johanna och Joacim 
SO-lärarlyftet åk 1-3 – Johanna 
Brandutbildning - Johanna 
Programmering (tre workshops) – Johanna och Joacim 
 
Planering och Dokumentation 
 
Som vi skrivit i punkten Starka sidor har vi fortsatt samplanera all undervisning i de 
ämnen eleverna haft i sina hemklassrum. Eftersom eleverna ofta arbetar 
klassöverskridande möter vi lärare alla elever i årskursen vid flertalet tillfällen varje 
vecka, detta gör att vi kan ha en ständigt pågående dialog med varandra kring varje 
elevs utveckling. Detta har en positiv inverkan på både den formativa och summativa 
bedömningen.  
 
Vi har använt Skolverkets bedömningsstöd i svenska och matematik under slutet av 
höst- och vårterminen, det har sedan legat till grund för elevernas omdömen.  
 
Vi har planerat i både Google och IST under läsåret. Tanken har även varit att vi kon-
tinuerligt skulle använt IST för att bedöma avslutade arbetsområden, tyvärr har detta 
inte blivit riktigt som vi tänkt vilket är ett förbättringsområde och ett mål inför kom-
mande läsår. 
 
Måluppfyllelse för elever 
Flickor 
Ämne	 Otillräckliga	 Godtagbara	 Mer	än	godtagbara	
Bild	 	 11	 5	
Idrott	och	hälsa	 	 12	 4	
Matematik	 1	 8	 7	
Musik	 	 16	 	
Svenska	 	 10	 6	
Teknik	 	 16	 	
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SO	 	 16	 	
NO	 	 16	 	
 
Pojkar 
 
Ämne	 Otillräckliga	 Godtagbara	 Mer	än	godtagbara	
Bild	 	 17	 5	
Idrott	och	hälsa	 	 14	 8	
Matematik	 	 9	 13	
Musik	 	 22	 	
Svenska	 	 16	 6	
Teknik	 	 22	 	
SO	 	 22	 	
NO	 	 22	 	
 
 
Närvaro/frånvaro----Giltig/ogiltig 
 
Ingen anmärkningsvärd giltig eller ogiltig frånvaro. 
 
 
Redogör och utvärdera hur årskursen arbetat med Lillsjöskolans 
prioriterade mål och utvecklingsområden. Koppla även något synbart 
resultat av det hela till er analys. 
 
Vi har fortsatt arbeta med värdegrundsarbetet vid bestämda tidpunkter under läsåret, 
då har vi bland annat läst värdegrundsböcker som vi lånat av vår specialpedagog 
Anders som vi sedan haft boksamtal om. Vi har även lekt gruppstärkande lekar, haft 
massage samt diskussioner om aktuella händelser, konflikter och lekar.  
 
*Läs- och skrivutveckling och deltagande i Läslyftet. Analys specifikt ur årskursens 
  perspektiv. (Punkten finns även enskilt för handledarna.) 
 
Majoriteten av elevgruppen kan i början av årskurs 2 läsa med flyt och visar att de har 
godtagbar läsförståelse utifrån aktuell årskurs. Efter de insatser vi gjort för de svaga 
eleverna bedömer vi att alla elever i årskurs 2 når målen men vissa behöver fortsatt 
stöd i årskurs 3 för att även då nå upp till kunskapskraven.  
Vi tycker att Läslyftet under året gett oss många bra verktyg för textsamtal och att 
tempot i år passat oss bättre, det har inte känts lika stressigt att hinna med läsning 
och lektionsuppgifter.  
Utifrån resultaten i Skolverks bedömningsstöd i svenska ser vi att många elever i 
årkurs 2 ligger på en hög nivå när det gäller läsning och läsförståelse. Alla elever har 
även utvecklats sin förmåga att uttrycka sig i text både skriftligt för hand och med 
digitala verktyg.  
 
Eleverna har under höstterminen deltagit i tvåornas kör, Tobias har haft resterande 
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musikundervisning under läsåret. Kristina har varit ansvarig för bildundervisningen.  
Vi har arbetat med drama i både SO och matematik (problemlösning). 
 
Under läsåret har vi exempelvis arbetat med ett rymdtema där eleverna fått arbeta 
ämnesövergripande med NO, svenska, bild och matematik. Vidare har bildämnet 
återkommit i många ämnen (svenska, matematik, SO, NO). Drama har vi framförallt 
integrerat i matematik och SO (värdegrundarbetet). 
 
Redogör och utvärdera hur ni arbetat med Barn- och 
Utbildningsförvaltningens prioriterade utvecklingsområden inom: 
 
Vi har under hela läsåret tränat på engelska ord och vanliga fraser. Under vårter-
minens senare del har vi även smygstartat med planerad engelskalektioner där vi 
framförallt tränat på att lyssna, förstå och uttrycka oss muntligt i engelska.  
 
Vi i personalen har samplanerat i Google och använt oss av IST. Eleverna har använt 
GAFE och NOMP. 
 
Sammanfattande utvärdering av Läsåret 2016-2017 enligt 
ovanstående punkter. 
 
Vi bedömer att alla elever har utvecklats mycket under läsåret och många av dem har 
mer än godtagbara kunskaper i både svenska och matematik. Vi har en elev som inte 
når målen i matematik och några som ligger på gränsen både i matematik och sven-
ska. Dessa har dock utvecklats mycket under vårterminen mycket tack vare det 
riktade stöd de fått. De starka eleverna har fått utmaningar i framförallt matematik 
genom extraböcker, NOMP och problemlösning.  
 
Vi upplever att alla elever trivs på skolan och att vi har utvecklat ett gott och positivt 
arbetsklimat i klassrummen. I en av klasserna har ett fåtal elever stört ordningen i 
perioder men efter samarbete med specialpedagog och hem har detta förbättrats.  
 
Vi tycker att relationerna mellan oss i personalen överlag är god men vår känsla är att 
samarbetet mellan personalen på skolan inte är detsamma nu som tidigare. Detta kan 
bero på att vi har få gemensamma tillfällen att träffas och diskutera saker som berör 
alla på organisationsnivå.  
 
Sammanfattande analys inför nästa läsår, 2017-2018. 
 
Inför nästa läsår kommer Kristina sluta i vårt arbetslag och en ny fritidspedagog 
kommer anställas. Vi kommer att fortsätta med samma upplägg som tidigare läsår 
eftersom vi ser många fördelar och positiva effekter av det. Under höstterminen 
kommer vi förberedda eleverna inför de nationella proven genom att både arbeta 
med sådant vi vet kommer finnas i proven samt göra uppgifter från gamla prov och 
känna på provsituationen för att avdramatisera den. Vi gör detta för att så många 
som möjlighet ska känna sig trygg och klara proven så bra som möjligt.  
Arbetslagets prioriterade utvecklingsområden  är: 

• IST – vi har som mål att använda IST mer kontinuerligt för att underlätta 
bedömningen av elevernas kunskaper inom vardera ämne.  

• Grupper utifrån kunskapsnivå – i svenska och matematik kommer vi under 
vissa lektioner dela in eleverna utifrån kunskapsnivå för att kunna stödja de 
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elever som behöver det samt ge de elever som behöver utmaningar möjlighet 
att utvecklas ytterligare. 

Digitala verktyg – vi har under läsåret 16-17 använt digitala verktyg i större 
utsträckning än tidigare men vi har som mål att öka användandet nästa läsår. Vi 
kommer även se till att detta arbete sammankopplas med fritids verksamhet. 
 
Årskurs 3 
 
Sammanfattning av läsåret: 
 
Vid skolstart fick vi en ny elev och utifrån det så arbetade vi gruppstärkande för att 
alla skulle lära känna varandra och för att bli trygga med varandra igen. 
Vi jobbade med lära känna/samarbetsövningar och hade även en friluftsdag 
(Minnesgärdet). 
   Terminen började bra men efter hand såg vi att det blev oroligt i gruppen. Många 
bytte kompisar och konflikter uppkom. Många konflikter sker på fotbollsplanen där 
det råder delade meningar om regler. Vi märkte också att många av barnen kände 
rädslor och oro över olika saker som ledde till att de skrämde upp varandra. När 
simskolan drog igång redan andra veckan i höstas var det svårt att få till strukturen i 
schemat vilket gjorde att hela arbetssituationen blev stressig. Detta speglades av i 
barnen. 
   För att jobba med detta har vi haft många gruppstärkande samtal, både i stora 
gruppen och i mindre grupper.  Under vårterminen fick vi ytterligare en ny elev, en 
flicka. Gruppen reagerade lite oroligt men vi kunde se att alla var mycket välkom-
nande mot båda eleverna och ville lära känna dem. Sammanfattningsvis så är det väl 
fungerade grupper men grupperna är lite ojämna när det gäller självständigt arbete, 
strukturen och kunskap och vi har anpassat resursbehovet efter det. I början av 
vårterminen bildades det grupperingar (framförallt mellan flickorna) som lett till en 
del samtal och arbete kring det. 
   Från mitten av december till början av mars var en personal sjukskriven vilket ledde 
till omstruktureringar i personalgruppen. Detta påverkade inte gruppen då all per-
sonal ändå var kända för gruppen. I maj slutade också en av fritidspedagogerna hos 
oss och en ”nygammal” vikarie sattes in. Detta har inte heller påverkat gruppen på 
något sätt. 
 
Starka sidor: 
Vi har valt att fortsätta arbeta med klasserna som en enda stor grupp och vi kan se att 
detta gör att eleverna blivit trygga med all personal och därför inte inte blivit speciellt 
påverkade av olika förändringar i personalgruppen.  
  
Värdegrundsarbete: 
- Uppstart första dagen: Hitta någon som…. Alla går runt och ställer frågor till varan-
dra för att hitta någon som tex ”Har en lillebror” osv. Tagit från lektion.se 
Samtal om vikten av att säga ”hej” till varandra och att tänka på att bjuda in nya elev-
er i gemenskapen. 
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- Klassamtal angående otrygghet, mörkrädsla och osäkerhet som är kopplad till ålder. 
Även samtal om att inte fokusera på det negativa och skrämmande hos andra män-
niskor. Vi pratar även om rätten till att klä sig som man vill på skolan, men också 
samtal om att vissa märken och symboler inte är ok och varför. 
  
- Läst boken ”Stjärnfamiljer” och haft givande samtal om hur familjer kan se ut. Att 
en familj kan bestå av två mammor eller två pappor, att barnen kan bo med sin 
mormor eller farmor, att barn kan bo i fosterfamilj, bonussyskon osv. Samtal om att 
byta kön och att inte vara bekväm i sin kropp. Vi gjorde fyrhörnsövningar där barnen 
fick ta ställning och förklara sina tankar. 
  
- Samtal om fotbollsplanen. Om tjejers lika rätt till planen. Om att man är fysiskt oli-
ka och att killar ibland utnyttjar det för att få ha planen för sig själva. 
”Härskarteknik”. 
  
- Tittat på filmen ”Insidan ut” som handlar om känslor. Arbetat kring det. 
  
- Läst boken ” Det är coolt med ADHD”. Samtal kring det. 
  
- Varje fredag har vi haft ”Klassens timma”. Då har eleverna varit indelade i grupper 
om 5-6 personer. De har ansvarat för, planerat och genomfört lektionerna på egen 
hand, men med stöttning av oss personal. (Samarbetsövning). 
  
- I arbetet med religion i SO har vi pratat om olika religioner och vad det innebär att 
tillhöra de olika. Likheter och olikheter. 
 
Vi har arbetat i grupper med “Kroppen” och då blandat klasserna. Arbetet har gått 
bra och vi ser att alla har förstått att samarbetet är viktigt. Allas åsikter är viktiga. 
Vi har tittat på en programserie som heter “Kött på benen”. De två huvudkaraktärer-
na i serien har på ett humoristiskt sätt visat hur kroppen fungerar. Den ena karak-
tären utnyttjar den andre på ett sätt som barnen har reagerat på. Detta har bidragit 
till givande diskussioner. 
  
Den inplanerade parasportdagen har bidragit till bra samtal om funktionshinder. 
Dock blev den inställd men vi kommer att återuppta arbetet när det blir dags igen. 
  
Efter föräldramötet den 25/1 hade vi helgruppsdiskussion om skillnaden mellan 
mobbning, kränkning och trakasserier. Vi återkopplade till Johannas föreläsning. 
Vi har skapat en bra struktur på våra klassråd där 
barnen får möjlighet att diskutera nuläge i klassen. Detta har bidragit till att fler ´har 
fått komma till tals och bra diskussioner kring hur vi är mot varandra har och vad vi 
förväntar oss av varandra har kommit upp. 
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Värdergrundsarbetet har genomsyrat både skola och fritids hela hösten och mycket 
tid på fritids har lagts på detta. 
 
Fortbildning under året: 
Läslyftet, Nta-låda (Teknik och jord) BRAV-kod, SO-Behörighet 
 
Planering och dokumentation: 
Under hösten och början av vårterminen genomfördes gamla nationella prov. Vi har 
utgått från Lgr-11 ( IST) när vi gjort bedömningar. Vi har delvis gjort planeringar i 
(IST) som vi kopplat till målen.  
Vi har jobbat med formativ bedömning löpande och den summativa bedömningen 
efter nationella proven i IST. 
 
Måluppfyllelse: 
Under hösten hade vi simskola under sju tillfällen och därefter sju gånger 
uppföljning. Efter sista tillfället var det dock sex stycken elever som inte uppnått 
målen. 
Nationella prov enligt fristående dokumentation. 
 

Måluppfyllelse åk 3 läsår 16/17 Lillsjöskolan  

Flickor totalt antal 26 st  

Ämne  Ej godtagbara kunskaper  Godtagbara kunskaper  Mer än godtagbara kunskaper  

Svenska   8  18  

Matte  1  9  16  

Engelska   23  3  

Bild   26   

Idrott och hälsa   18  8  

Musik   26   

Slöjd   26   

SO   21  5  

NO   26   

Teknik   26   
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Pojkar totalt antal 11 st  

Ämne  Ej godtagbara kunskaper  Godtagbara kunskaper  Mer än godtagbara kunskaper  

Svenska  1  10   

Matte  1  5  5  

Engelska   11   

Bild   11   

Idrott och hälsa   7  4  

Musik   11   

Slöjd   11   

SO   10  1  

NO   11   

Teknik   11   

 
Närvaro/Frånvaro: 
I åk 3 har det inte förekommit någon ogiltig frånvaro under året.  
 
Våra prioriterade mål för läsåret: 
Att nivågruppera i mindre grupper upplever vi svårt att genomföra pga olika 
omständigheter såsom Simskola, byte av personal osv. Vårt mål var att få till det med 
en mindre grupp som arbetar parallellt med klasserna under ledning av lärarna men 
som utförs av fritidspedagogerna. Detta har vi till viss del gjort men inte i den form vi 
hade tänkt. Vi har haft resurs i grupperna och vid behov har vi samlat en mindre 
grupp barn i fritids lokaler för ytterligare stöd. 
 
Vi har använt datorerna till att skriva faktatexter och berättelser i större utsträckning 
än tidigare. Barnen har då skrivit i Googledokument. Alla elever har också fått inlogg 
till Nomp som vi har jobba med hela året. 
 
Alla elever har använt Classroom. 
Vi har gjort studiebesök på arkivet och gjort en stadsvandring under vårt arbete med 
Östersunds historia.  
 
I januari hade vi besök av Marina från skapande skola. Eleverna fick jobba med lera 
under två förmiddagar. 
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Vi har arbetat i grupper med “Kroppen” och då blandat klasserna. Arbetet har gått 
bra och vi 
ser att alla har förstått att samarbetet är viktigt. Allas åsikter är viktiga. 
Vi har också jobbat med de olika religionerna, kristendomen, islam och judendomen. 
Under 
detta arbete har vi haft många givande samtal om livsåskådning, människors rätt att 
tro eller 
inte tro på vad man vill. 
Parasportdagen bidrog till bra samtal om funktionshinder.  
Vi följer Lilla aktuellt skola varje vecka och samtalar kring det som programmet tagit 
upp. Vi gör också veckans nutidsfrågor i anslutning till det. 
 
Under hösten har vi haft simskola. Först 7 gånger för alla, sen 7 gånger uppföljning av 
de som inte klarat de uppsatta målen. Vid sista tillfället var det dock fortfarande 6 st 
som inte var helt färdiga. 
Under sista veckorna på ht och in en bit på vt har vi genomfört gamla nationella prov 
för att eleverna ska få prova på och för att avdramatisera det hela. (Både i svenska 
och matte). 
 
Sammanfattande analys inför läsår 17-18: 
Till hösten blir våra nya grupper betydligt större. Men vårt mål är ändå att försöka 
arbeta gemensamt i så stor utsträckning som möjligt. Det kommer att bli nödvändigt 
att dela klasserna i mindre grupper. Tack vare Bild, Musik och mer Idrott får vi till 
flera tillfällen i veckan med halvklasser. Vi tänker oss att eleverna ska lära sig att 
använda google apps och Nomp redan under första läsåret. Vi byter material i  
matematik då vi anser att tidigare material varit för rörigt för eleverna. 
 
Årskurs 4 
 
Kort sammanfattning av genomfört läsår: 
 
Från och med vårterminen har vi omorganiserat verksamheten, för att få så många 
halvklasstimmar som möjligt. Detta för att se varje elev och kunna ge det stöd och 
hjälp de behöver. I halvklass har vi ”saxat” mot bild, slöjd, idrott och musik i ma-
tematik och svenska så att dessa ämnen fått möjligheten att bedrivas i halvklass.  
Fler resurser har satts in i klasserna from vårterminen 17. D.v.s. ytterligare två per-
soner så att arbetslaget består av två klasslärare och tre resurser samt ytterligare en 
resurs vid behov där en av resurserna till huvudsaklig uppgift är elevassistent.  
 
Eleverna har utvecklats mycket under läsåret. Måluppfyllelsen har varit hög. 
Under vårterminen har det tillkommit två elever, en i respektive klass. En av eleverna 
har haft undervisning i SVA. 
 
Starka sidor 
Vi är flexibla och stöttar upp där det behövs. Har även varit positivt att arbetslaget 
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ökat i antal där samarbetet mellan klasserna fungerar bra. Vi har haft en god kvalitet 
på undervisningen. Där vi känner oss trygga med varandra.  
 
Fortbildning för personal under läsåret, individuell och i grupp 
 
• Läs lyftet, Normkritiskt tänkande – hela arbetslaget. 
• Fråga chans - Fredrik 
• Vägledning med Åsa Bäckman från elevhälsan (Autism) Fredrik, Lena och Mathias. 
• Handledningsgrupp med Pedagoggruppen (Agneta Persson.) 
 
Utvecklingsområden under pågående termin. 
 
• Ett av våra mål har varit att jobba ihop grupperna till väl fungerande klasser 
med en trygg, lugn och harmonisk miljö där klimatet är tillåtande. 
• Vi är i startgroparna för att börja använda det digitala läxverktyget Nomp. 
• Vi har som mål att jobba med IST där all planering, bedömning och omdömen skall 
finnas. 
• Vårt mål är att alla elever skall nå kunskapskraven för åk 6. 
 
Planering och Dokumentation 
 
Vi ska göra våra pedagogiska planeringar i IST där vi även skriver vad barnen ska 
kunna och hur vi ska bedöma dem. Vi utgår från kunskapskraven och väljer ut det 
centrala innehållet som hör ihop med arbetsområdet. Vi är noga med att jobba äm-
nesövergripande 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 var-
je lektion.  
 
*Två elever har haft SVA under läsåret vilket har skett genom att tidigare klasslärare 
har tagit hand om dessa lektioner fyra tillfällen i veckan.  
 
Sammanfattande utvärdering av måluppfyllelse mot åk 4 
Måluppfyllelsen i klasserna är höga. En elev är ej godkänd i matematik och en elev är 
ej godkänd i engelska. Sedan finns en elev som endast är godkänd i engelska och 
teknik. Övriga ämnen ej godkänd. 
 
Närvaro/frånvaro----Giltig/ogiltig 
I 4B finns tre elever med hög frånvaro. I 4A finns det en elev med hög frånvaro. 
 
Måluppfyllelse för elever 
 

Flickor åk 4 2016/2017 
 

	 Otillräckliga	
kunskaper	

Godtagbara	
kunskaper	

Mer	än	godtagbara	
kunskaper	

Bild	 	 5	 11	
Biologi	 	 5	 11	
Engelska	 	 4	 12	
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Fysik	 	 5	 11	
Geografi	 	 4	 12	
Historia	 	 4	 12	
Idrott	 	 11	 5	
Kemi	 	 5	 11	
Matematik	 	 6	 10	
Musik	 	 15	 1	
Religion	 	 4	 12	
Samhällskunskap	 	 4	 12	
Slöjd	 	 7	 9	
Svenska	 	 7	 9	
Teknik	 	 9	 	
	

Pojkar åk 4 2016/2017 
 

	 Otillräckliga	
kunskaper	

Godtagbara	
kunskaper	

Mer	än	godtagbara	
kunskaper	

Bild	 1	 26	 3	
Biologi	 1	 23	 6	
Engelska	 1	 18	 11	
Fysik	 1	 23	 6	
Geografi	 1	 21	 8	
Historia	 1	 21	 8	
Idrott	 1	 21	 8	
Kemi	 1	 23	 6	
Matematik	 2	 16	 12	
Musik	 1	 29	 	
Religion	 1	 21	 8	
Samhällskunskap	 1	 21	 8	
Slöjd	 1	 25	 4	
Svenska	 1	 19	 8	
Svenska	som	
andraspråk	

	 2	 	

Teknik	 	 14	 	
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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. 
 
Arbete mot diskriminering och kränkande behandling samt analys och 
åtgärder i förhållande till enkäterna: Trygghets enkäten under HT samt 
trygg- och otrygga platser under VT. Under höstterminen hade vi stora problem 
med pojkgruppen. Klimatet var hårt och det grundade sig i konflikter och grup-
peringar.  Vi jobbade mycket med detta i klasserna och vi ordnade föräldramöten där 
vi tog upp problemet med deras föräldrar.  
 
Vi jobbar dagligen med värdegrunden och hur vi är mot varandra. 
Medias bevakning av flyktingtillströmningen har engagerat oss och eleverna mycket. 
Vi har haft besök av en teatergrupp med föreställningen Flykt Fåglar där vi för- och 
efterarbetat frågorna om flyktingar och hur vi ska behandla varandra. 
 
Vi har också haft en gästföreläsare som heter Johanna Pålsson. Hon har pratat om 
mobbning i klasserna men även vid ett föräldramöte för hela skolan. Även här har vi 
haft bra diskussioner i båda elevgrupperna. 
 
Vi har liksom tidigare arbetat med Läslyftet, modulen samtal om text som har varit 
bra. Vår handledare har gjort bra jobb och ställt, bra, vägledande frågor till oss. Vi 
kunde omvandla teorin till praktik i klasserna. En av klasserna har kunnat använt sig 
av de olika modulerna i läsprojektet Vargbröder. I den andra klassen har det 
sokratiska samtalet använts inom religionen. 
 
Vi tycker att ett kollegialt lärande är fantastiskt viktigt och en förutsättning för vår 
skola att utvecklas framåt.  
 
Hur vi arbetat med bild, musik och drama ämnesövergripande: 
 
Ena klassen har arbetat med manusskrivning i svenska som redovisas via film och 
dramatisering. 
 
Redogör och utvärdera hur ni arbetat med barn och utbildningsförvalt-
ningens 
prioriterade utvecklingsområden inom: 
 
Språk och flerspråkighet –  
 
En elev har haft hemspråksundervisnings på arabiska. Samt två elever som har un-
dervisning på samiska. 
 
Sammanfattande analys inför nästa läsår. 
 
Individ – Varje elev som ej har uppnått målen eller som ligger på gränsen ska få 
fortsatt stöd i åk 5.  
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Sammanfattande analys av läsåret 2016-2017 enligt ovanstående 
punkter: 
 
Måluppfyllelsen i klasserna är höga. En elev är ej godkänd i matematik och en elev är 
ej godkänd i engelska. Sedan finns en elev som endast är godkänd i engelska och 
teknik. Övriga ämnen ej godkänd. 
 
Sammanfattande analys inför nästa läsår 2017-2018: 
 
Vi kommer att fortsätta lägga stort fokus på att arbeta med ett tillåtande klimat. 
Ett av våra mål i höst är att fortsätta att jobba ihop grupperna till väl fungerande 
klasser med en trygg, lugn och harmonisk miljö där klimatet är tillåtande. 
Vi kommer 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 5. 
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 
Det har inte varit några större förändringar i elevgrupperna under läsåret. 
I båda klasserna finns elever med behov av särskilt stöd. I 5B har stödet utgjorts av en 
särskild person med arbetsuppgift att arbeta med eleven. 
I 5A finns det två elever i behov av extra stöd. En resurslärare kommer in och arbetar  
ca 40 % med en särskild elev. En elevassistent arbetar 60 % i klassen och dessutom 
har en extra stödtimme för en elev. 
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Vi har prioriterat läshastighet och läsförståelse på grund av föregående termins låga 
läsresultat. Vi har arbetat med läsprojektet Vargbröder som sträcker sig över 4 
månader.  5A fortsatte med ett nytt läsprojekt under vårterminen med boken 
Snögrottan. Vi ser att läshastigheten och läsförståelsen har ökat i båda klasserna. 
Under vårterminen 2017 prioriterar att utveckla elevernas skrivande. Elevernas fak-
tatexter och berättelser kopplar vi mot andra ämnen som SO och No. Vi har arbetat 
med ett skrivprojekt som vi kallat Tidsmaskinen. Där integrerade vi svenska och his-
toria. Vi har på så sätt underlättat bedömningen i dessa ämnen. 
 
 
Starka sidor 
 
Fortbildning för personal under läsåret, individuell och i grupp 
 
Vi har fortsatt arbeta med Läslyftet men på halvfart. En i personalgruppen har påbör-
jat speciallärarutbildning. 
En utbildningsdag på höstlovet för hela personalgruppen som handlade om estetiska 
uttrycksformer. 
 
Planering och Dokumentation 
 
Vi har utvecklat matrisskrivandet i planering och bedömning under läsåret. Vi har 
medvetandegjort eleverna om kunskapskrav och kunskapsutveckling. Vi har fört in 
våra pedagogiska planeringar i IST, vilka äro relaterade till LGR 11.  
 
Vi har utvecklat vårat tänkande vad det gäller prov. Hur proven ska utformas, ge-
nomföras och bedömas. Eleverna har genom detta utvecklas sin resonemangs- och 
reflektionsförmåga.  
 
Till nästa läsår känner vi att vi behöver fortsätta utveckla vår bedömningsförmåga.  
 
 
Måluppfyllelse för elever 
 

Flickor åk 5 2016/2017 
 

 Otillräckliga 
kunskaper 

Godtagbara 
kunskaper 

Mer än godtagbara 
kunskaper 

Bild  12 12 
Biologi  14 10 
Engelska 1 10 13 
Fysik  21 3 
Geografi  8 16 
Historia  10 14 
Idrott  15 9 
Kemi  24  
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Matematik 1 12 11 
Musik  22 2 
Religion  16        8       
Samhällskunskap  12 12 
Slöjd  18 6   
Svenska 2 7 15 
Teknik  18 6 
	 	 	 	
	

Pojkar åk 5 2016/2017 

 Otillräckliga 
kunskaper 

Godtagbara 
kunskaper 

Mer än godtagbara 
kunskaper 

Bild  23 3 
Biologi 1 12 13 
Engelska 1 12 13 
Fysik  19 7 
Geografi  15 11 
Historia  12 14 
Idrott  10 16 
Kemi 1 25  
Matematik 1 14 11 
Musik  23 3 
Religion 1 19 6 
Samhällskunskap  15 11 
Slöjd  19 7 
Svenska 1 16 9 
Teknik  24 2 
	 	 	 	
 
 
Sammanfattande utvärdering av måluppfyllelse mot åk 3 alt. åk 6 
 
De flesta eleverna uppnår fullständig måluppfyllelse i åk 5. 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 5 redovisar ingen olovlig frånvaro detta läsåret. 
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Redogör och utvärdera hur årskursen arbetat med Lillsjöskolans prior-
iterade mål och utvecklingsområden 
 
Skolsköterska och kurator har under höstterminen genomfört programmet HASP. 
Under vårterminen har skolsköterskan haft sex- och samlevnadsfrågor med båda 
klasserna, pojkar och flickor tillsammans.  
 
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 värdegrundsdokumentet till de 
mänskliga rättigheterna som vi uppmärksammade under FN – dagen. 
Vi har även tillämpat planerna i det vardagliga skolarbetet, t.ex. vid konfliktlösning. 
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 gått att integrera i den 
vanliga undervisningen och speciellt genom läsprojektet Vargbröder. 
 
Sammanfattande analys inför nästa läsår. 
Nästa termin vill vi arbeta mer med en likvärdig bedömning. Vi vill också träffa åk 6 
lärarna på Storsjöskolan för att uppdatera bedömning och vad vi ska läsa i de olika 
ämnena.  
 
Redogör och utvärdera hur ni arbetat med barn och utbildningsförvalt-
ningens prioriterade utvecklingsområden inom (språk och flerspråkighet 
och digitalisering) 
 
Vi har i årskurs 5 arbetat ännu mer än tidigare i Google classroom, GAFE mm. Vi up-
plever att Cromebook är det optimala verktyget för eleverna att arbeta med. 
 
Särskilda ämnen som lyfts fram läsåret 16/17 
 
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 i åk 2 och 3 har två lektioner i veckan à 60 min. Detta 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 på sommaren, samt 
närhet till friluftsområdet kring Lillsjön. 
 
Sammanfattning av genomfört läsår: 
 
Under veckorna 35 tom 40 bedrevs all undervisning utomhus. Den bestod bl a av fri-
idrottsundervisning, bollsporter och orientering. Vecka 37 genomfördes Skoljoggen 
på Lillsjöskolan. Åk F-3 genomförde Skoljoggen tillsammans och åk 4-5 genomförde 
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Skoljoggen på sina ordinarie idrottslektioner. Vecka 38 anordnades en gemensam 
friluftsdag för hela skolan på Hofvallen. Där ägnade vi oss diverse friidrottsaktivite-
ter. Vecka 40 var åk 4-5 på en friluftsdag på Östersunds Skidskyttearena. Där fick 
eleverna prova på skidskytte, dock utan skidor. 
 
Vecka 40 hade åk 4-5 simundervisning på Storsjöbadet. Simundervisning för åk 2-3 
har bedrivits av kommunens simlärare. 
 
Veckorna 41-2 bedrevs undervisningen inomhus i gymnastiksalen. 
 
Under veckorna 47-48 hade vi elevens val på skolan, där ämnet idrott och hälsa var 
ett av ämnena som kunde väljas. Eleverna i åk 3-5 fick prova på fäktning, tennis och 
en heldag på Storsjöbadet. Framförallt tennis och badhuset var väldigt uppskattat hos 
eleverna. Åk 1-2 fick ha lektioner med bl a boll-lekar, redskapsidrott och konditions-
stafetter i vår gymnastiksal. 
 
Mellan vecka 3-8 bedrevs lektioner utomhus med skidor och skridskor på schemat.  
 
Under vecka 6 anordnades en friluftsdag för åk 1-4 där eleverna fick välja mellan 
utförsåkning i Ladängen eller en dag på Frösö skidlek. Samma dag fick eleverna i åk 5 
åka på en skidresa till Duved tillsammans med Tavelbäckens åk 5. Den här gemen-
samma aktiviteten med Tavelbäcken är även den första inskolningsaktiveten för 
5:orna inför att de ska börja på Storsjöskolan. 
 
V 9 anordnades ytterligare en omgång med elevens val för åk 1-5. Åk 1-2 hade idrott 
på hemmaplan och åk 3-5 fick åka en dag till Östersunds Gymnastik-arena och en dag 
till Storsjöbadet. 
 
Under vecka 17 och 18 anordnades Parasportdagar för alla elever i åk 1-5. Detta var 
ett led i skolans arbete mot diskrimineringsgrunden funktionshinder. Vi hade hyrt in 
tre st instruktörer från J/H Parasportförbund och alla elever fick prova på rullstols-
basket, goalball, armcykling och bågskytte. Detta var väldigt uppskattat bland elever-
na och något vi ska se till att följa upp nästa vinter. 
 
Från vecka 19 bedrevs all undervisning utomhus igen. Då fortsatte vi bl a med ori-
entering. V 22 hade åk 4-5 simundervisning på Brunflobadet. Tyvärr var klass 4A på 
skolresa då simundervisningen ägde rum. De kommer att få simundervisning en ex-
tra gång i åk 5. V 22 anordnades även en friluftsdag för hela skolan. Alla klasser gick 
en tipspromenad/orienteringsbana till Spikbodarna.  
 
Resultat/måluppfyllelse genomfört läsår: 
46 av 47 elever i åk 1 når kunskapskraven för årskursen (98%). En elev arbetar mot 
särskolans mål. Det är samma resultat som prognosen visade. 
 
Samtliga elever i åk 2 når kunskapskraven för årskursen. Det är samma resultat som 
prognosen visade. 
 
31 av 37 elever i åk 3 når kunskapskraven för årskursen (84%).  6 elever har fått 
rödmarkering i målet att kunna simma 200 m i slutet av åk 6. Detta är meddelat på 
utvecklingssamtal och noterat på det skriftliga omdömet. Det är samma resultat som 
prognosen visade.   
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40 av 46 elever i åk 4 når kunskapskraven för årskursen (87%). 6 elever har fått 
rödmarkering i målet att kunna simma 200 m i slutet av åk 6. Detta är meddelat på 
utvecklingssamtal och noterat på det skriftliga omdömet. Det är samma resultat som 
prognosen visade. 
 
Samtliga elever i åk 5 når kunskapskraven för årskursen. Det är bättre än vad prog-
nosen visade. I prognosen var 3 st elever i farozonen att inte nå målen i åk 6. 
 
Specialundervisning i idrott: 
 
6 st elever har fått specialundervisning i ämnet under läsåret. 5 av dem har haft på 
fredagar och en har haft enskild undervisning på torsdagar. Det upplägget har fun-
gerat bra och det är något som kommer fortsätta även nästa läsår. 
 
Prioriterade mål och åtgärder inför 17/18 
 
Under läsåret 17/18 kommer vi på Lillsjöskolan att utöka undervisningstiden för åk 1. 
De kommer liksom övriga årskurser på skolan, att få ha idrott 2 tillfällen i veckan á 
60 min. Läsåret 16/17 hade de ett tillfälle i veckan á 60 min. Det är en förändring som 
kom till genom ett önskemål från eleverna själva och som vi i personalgruppen beslu-
tade oss för att genomföra. 
 
Vad det gäller skolans prioriterade mål, estetiska uttrycksformer, arbetar vi vidare 
med dans i olika former och på olika nivåer i klasserna. 
 
Skolans andra prioriterade mål, bedömning, fortgår som tidigare. Omdömesskrivning 
och närvarorapportering sker via Hypernet och IST-lärande. Det här går även in i 
kommunens gemensamma prioriterade mål digitalisering. 
 
Skolans tredje prioriterade mål som rör ämnet idrott och hälsa, värdegrundsarbete, 
fortgår även det. Jag jobbar intensivt vidare med arbetet för att öka elevernas respekt 
och tolerans gentemot varandra. Självklart tolereras inga nedsättande kommentarer 
och istället arbetar jag hårt för att eleverna ska ge varandra lyftande kommentarer 
och komplimanger. Jag är på plats i pojkarnas omklädningsrum, de tillfällen då jag 
inte har en ny lektion direkt inpå den nyss avslutade, för att på så sätt minska risken 
för att det ska vara en otrygg miljö. I bägge omklädningsrummen finns draperier, så 
eleverna kan skyla sig medan de duschar.  
Jag har två elever som har bett om att få duscha inne på mitt kontor. Vi får se om de 
vill fortsätta göra det även läsåret 17/18. Det här arbetet ingår även i kommunens 
gemensamma prioriterade mål, arbete mot kränkande behandling. 
 
Bild 
 
Sammanfattning av genomfört läsår 2016/2017 
På Lillsjöskolan får eleverna kunskaper om praktiskt och teoretiskt bildarbete kopplat 
till ungas bildvärldar samt utvecklar sin förmåga att kommunicera med bilder och 
fördjupar kunskaper att uttrycka sig visuellt genom att använda olika verktyg. De blir 
också van att ställa ut och sätta upp sina bilder i korridorer och i klassrummen. Vi har 
pratat om olika konstnärer och konsthistoria, tränat på bildanalys, bildsamtal om 
färg och mode, reklam, collage, komposition, klipp och klistra, göra serier. Eleverna i 
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årskurs4-5 har skrivit loggbok efter att varje moment är slutför, med frågeställningar, 
vem hur, vad saker man blivit bättre på? Övrigt att berätta om sitt bildarbete. Vi har 
jobbat utifrån konstens grunder, linjer används för att visa konturer och former samt 
ytor, de används även till att visa fart i en bild. Former kan vara tvådimensionella 
eller tredimensionella. Vi har tränat på grundfärger-  primärfärgerna gul, blå och röd 
och de neutrala färgerna svart och vit. Färgerna mitt emot varandra i färgcirkeln 
kallas komplementfärger, blandfärger är de sekundära färgerna. Rumsuppfattning, 
det utrymme som finns i bilder, runtomkring och mellan saker. Framför, bakom och 
mittemellan kallas på bildspråk för rum. Med årskurs 4-5 har vi börjat med perspek-
tiv då menar man djup och avstånd, nära och långt borta. Djup i en bild kan man ock-
så få ifall man skuggar. Eleverna har varit med i bildundervisningen och provat på 
olika tekniker och metoder med olika material. De har fått utforska och försökt lösa 
problem på lite olika sätt. Jag tycker det är viktigt att eleverna får experimentera och 
använda olika uttryckssätt för att utveckla det estetiska formgivningssättet. Hela 
skolan hade vårvernissage i källaren med utställning av elevernas arbeten  

• Gråskalan övningar och tränat skugga åk 5 har haft prov i gråskalan och att 
kunna visa att man har förmågan att kunna lägga skugga på en bild 

• Popkonst 

• Bilder med torrpastell 

• Abstraktkonst 

• Färgträffningsövning 

• Ljus och skugga att använda skisspennor 4H-6B, veta om egen skugga, 
slagskugga och ljuslager, veta att man behöver fixera blyertsbilden 

• Måla i höstfärger, tränat varma och kalla färger 

• Att presentera sina bilder 

• Självporträtt 

• Tillsammansövning, följa John 

• Skuggbilder 

• Färglära åk5 har haft prov i färglära efter att vi gått igenom det många 
lektionspass 

• Tryck av olika typer så som linoleum, schabloner svamptryck 

• Tränat bakgrund förgrund och mellangrund 

• Reklam och collage 

• Serier 

• Akvarell, puckfärger 

• Akrylmålning 

• Skriet av Edvard Munch i egen tolkning 
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• Självporträtt i böjbar tråd, trådkonst mobiler 

• 3 dimensionellt arbete av olika slag bla papier mache figurer 

Konsthistoria, Frida Kahlo, Joan Miro, Edvard Munch, Claude Monet, Marimekko, 
Alexander Calder 
 
SLÖJD         
        
Trä- och metallslöjd 
 
Mål: Formge och Framställa föremål i olika material, med hjälp av lämpliga 
           redskap, verktyg och hantverkstekniker. 
           Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med 
           arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter. 
           Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av 
           slöjdspecifika begrepp. 
           Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. 
 
Åk 3   Säkerhetsgenomgång av slöjdsalen och vilka regler som gäller där. 
           Framställer enkla föremål efter egna ritningar med några verktyg. 
           Vi återanvänder material i form av restmaterial i trä (träspill). Eleverna  
           gör en pinnmobil utifrån en instruktion. Vi läser berättelser om lekar, hur 
           man leker nu och historiskt. Eleverna gör en snurra samt en egen vald  
           leksak (egen ritning) på tema: kul på hjul. Tekniker: borrning, sågning, 
           mätning, slipning, ytbehandling. 
 
Åk 4 Säkerhetsgenomgång av slöjdsalen och vilka regler som gäller där. 
          Framställer en skärbräda efter egen design, ritning. Vi pratar om 
          Landskapsdjur och jämtlands djur. Eleverna gör en älg efter en 
          instruktion. Som inspiration och för kännedom tittar vi på äldre  
          produkter som är gjorda i tekniken luffarslöjd samt metallarbeten från  
          Afrika. Eleverna gör en krok och en insekt i metalltråd. 
          Tekniker: Förborrning, skruvning, ritning, sågning, hyvling, slipning,  
          Ytbehandling, återbruk,  
 
          I åk fyra läggs stor insats på begreppsuppfattning/förståelse. Under  
          Terminen kommunicerar vi och förklarar olika begrepp i slöjdprocessen. 
          Eleverna får därefter göra ett prov så att jag kan se vad de lärt sig. Provet  
          utgår från Blooms taxonomi (progression). Och utgångspunkten är  
          begrepp som de lärt sig sedan tidigare (allmänna begrepp) och nya  
          begrepp som de lärt sig under terminen. Till exempel: Platt och rundtång, 
          avbitartång, galvad tråd, ritsnål, bågfil, baktång, lödning, formgivning,  
          design, kulturellt uttryck, dokumentera… 
 
Åk 5   Träslöjden och textilslöjden gör en pall och en dyna till den i ett  
            samarbete. I textilslöjden får eleverna designa sin dyna utifrån symboler  
            och färger som de själva väljer.  
            Pallen görs efter en instruktion som eleverna ska öva sig på att följa  
            (läsa) Fokus läggs också på dokumentation. 
             I åk 5 görs extra insats med formativ bedömning och matriser. 
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           Resultat 
           Samtliga elever har godtagbara kunskaper och några elever i åk 5 har mer 
           än godtagbara kunskaper.  
 
           Två elever i åk 3, två elever i åk 4 samt sex elever i åk 5 har blivit  
           godkända tack vare extra extra stöd under och efter lektionstid. Dessa 
           elever har framförallt haft svårt att koncentrera sig, svårt att lyssna och 
           förstå instruktioner samt att läsa och skriva. Dessa hinder har gjort att de 
           kommit att behöva mycket mycket stöd. 
 
           Analys 
           Jag kan se att förståelse och inlärning av slöjdspecifika begrepp är något  
           som behöver repeteras och ”nötas in” i stor utsträckning. Då jag tittar på  
           den Nationella ämnesutvärderingen från Skolverket (NÄU 13) så ser jag 
           att mina resultat stämmer väl med den utvärdering som gjordes då. Mitt  
           förhållningssätt är att få eleverna att förstå att slöjd är ett viktigt ämne. En 
           strategi är att eleverna inte får ta hem sina slöjdprodukter direkt då de är  
           färdiga. Detta för att motverka elevers tankar på att producera och få dem  
           att koncentrera sig mer på slöjdprocessen. Det krävs också mycket arbete 
           med att få eleverna att förstå vikten av att reflektera och dokumentera 
           sin slöjdprocess. 
 
           Utveckling 
           På önskelistan står projektor i slöjdsalen. Det skulle höja nivån på  
           undervisningen.  
 
Läslyftet, årskurs 1-5 
Sammanfattning av genomförandet, deltagare och moduler. 
Under läsåret har vi arbetat med Läslyftet enligt Skolverkets fortbildningsmodell. 
Syftet med Läslyftet är att utveckla kvaliteten i undervisningen och därmed också öka 
elevernas läs- och skrivförmåga, samt att utveckla det kollegiala lärandet. Vi har 
arbetat med en modul under läsåret. En modul består av åtta delar och varje del är 
indelad i fyra moment.  
 
Läslyftet har genomförts i två grupper. I den ena gruppen har klasslärare i åk 1, 2 och 
3 samt resurslärare i åk 3 ingått, totalt 7 deltagare. I den andra gruppen har 
klasslärare i åk 4 och 5 ingått tillsammans med resurslärare i åk 4 och 5, totalt 8 
deltagare. Sammansättningen i gruppen har förändrats under läsåret då ny personal 
tillkommit. Grupperna har haft var sin handledare och vi har haft två träffar per 
månad à 90 minuter. Totalt 17 träffar under läsåret. 
 
Modulen vi arbetet med heter ”Samtal om text” och visar på det strukturerade samta-
let som ett framgångsrikt verktyg för att öka elevernas läsförståelse i alla ämnen. I 
artiklar och filmklipp har olika modeller för samtal beskrivits och samtalets betydelse 
för lärandet framhålls. Under arbetet med modulen har olika samtalsmodeller och 
metoder prövats med eleverna. Vikten av att textsamtal planeras i förväg och har ett 
tydligt syfte beskrivs. Målet med arbetet har varit att få fler verktyg för att kunna 
planera och genomföra textsamtal. 
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Resultat/Måluppfyllelse 
Arbetet med Läslyftet enligt Skolverkets fortbildningsmodell har fungerat bra under 
läsåret. Målsättningen har varit att fortsätta utveckla det kollegiala lärandet på 
Lillsjöskolan genom arbetet med Läslyftet. Lärarna har deltagit aktivt i arbetet genom 
att läsa artiklar, genomföra lektionsaktiviteter och bidra till det kollegiala lärande.  
 
Under läsåret har arbetet med Läslyftet skett på ”halvfart” då vi arbetat med en 
modul under ett helt läsår istället för under en termin. Deltagarna är positiva till 
detta och uttrycker att det nu funnits mer tid för att genomföra lektionsuppdragen 
inom Läslyftet. Det har också möjliggjort att en del konferenstid har kunnat användas 
till annat innehåll. Deltagarna har uttryckt att gruppstorleken varit lagom under 
läsåret och lyfter fram att gruppstorleken lett till att alla kommit till tals och deltagit 
aktivt i arbetet och det kollegiala lärandet. 
 
I utvärderingen lyfter lärarna fram att arbetet med läsårets modul har varit bra och 
tydligt strukturerat. Deltagarna är positiva till fortbildning genom kollegialt lärande. 
Arbetet med modulen har lett till ett utökat antal textsamtal i årskurserna 1 till 5. 
Arbetet med modulen syns i undervisningen genom exempelvis ett fördjupat arbete 
kring texter och deltagarna beskriver att de fått fler verktyg att använda under 
textsamtalen i form av modeller och frågeställningar för att exempelvis knyta av 
textinnehåll till elevernas erfarenheter. De lärare som inte är klasslärare uttrycker att 
det varit svårt att genomföra modulens lektionsaktiviteter och vid ett eventuellt 
fortsatt arbete med Läslyftet bör detta ses över. Målsättningen har varit ett fortsatt 
arbete för att utveckla kvaliteten i undervisningen i alla ämnen i arbetet med texter. 
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. 
 
Deltagarna är positiva till fortbildningsmodellen för Läslyftet där man läser en 
gemensam artikel, reflekterar tillsammans och därefter planerar, genomför och 
utvärderar en lektionsaktivitet som knyter an till artikelns innehåll. Inför nästa läsår 
fortsätter deltagarna gärna enligt denna modell men efterfrågar ett annat innehåll än 
läs- och skrivutveckling.  
 
Specialpedagog 
 
Arbete med att utreda och kartlägga elevers behov av särskilt stöd: 
Vi har under året gjort olika prov, tester och diagnoser för att se hur barnen ligger till  
kunskapsmässigt. 
 
Under höstterminen genomfördes fonolek i förskoleklassen där vi kollar språk-
medvetenheten hos barnen och under vårterminen görs ytterligare en fonolek för de 
som inte nått kravnivån. 
En språktest som heter Trulle har genomförts under vårterminen med samtliga barn.  
Vi kollar också upp bokstavs och ljud kännedom samt läskännedom i förskoleklass. 
I matematik har vi gjort testen AF förberedande matematik i diamant. 
 
I årskurs 1 och 2 har vi under både ht och vt genomfört bedömningsstöd i svenska 
och matematik. 
Under höstterminen i åk 1 muntliga prov i matematik.    
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Under vårterminen både muntliga och skriftliga prov i matematik. 
Under höstterminen i åk 2 skriftliga prov i matematik.  
Under vårterminen både muntliga och skriftliga prov i matematik. 
I Svenska har både en läs och skrivdel genomförts i båda årskurserna båda terminer-
na. 
 
I årskurs 3 har nationella proven genomförts. 
 
Övriga tester som gjorts är DLS som testat läsförståelse och läshastighet.  
H4 som kollar läshastighet. 
Mattediagnoser ur läromedlen och boken förstå och använda tal. 
Glostester, rättstavning, multiplikationstester, muntliga och skriftliga redovisningar i 
So och No. 
 
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 specialpedagoger 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 autismspek-
trum har gjort observationer i några klasser och gett handledning vid upprepade 
tillfällen. 
 
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 elever i klassen för att se vilka elever som har någon form av stödbehov. Efter 
klasskonferenserna har specialpedagogen tillsammans med speciallärare sam-
manställt stödbehovet, och åtgärder har vidtagits och setts över.   
I de fall en elev inte utvecklats mot kunskapskraven i årskurs 1, 3 eller 6 har vi satt in 
extra anpassningar, intensifierat anpassningarna eller gjort en pedagogisk 
kartläggning för att se om eleven är i behov av särskilt stöd och få ett åtgärdsprogram. 
De pedagogiska kartläggningarna har skett på individ, grupp och skolnivå och med 
samtal med elev, vårdnadshavare, pedagoger och i vissa fall specialkompetens. 
De extra anpassningar man gjort har dokumenterats i elevens IUP. 
Sju elever har åtgärdsprogram under vt-17 på LIllsjöskolan. 
en i åk 2, tre i årskurs 4 och tre i åk 5. 
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, 
skolarbete i mindre grupp eller enskilt av lärare eller övrig personal resurs. 
Extra hjälpmedel i form av dator för skrivträning, Ipad med lämpliga appar som ger 
färdighetsträning, Inlästa läromedel och skönlitteratur, 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 elev utanför ramen för 
den ordinarie undervisningen under en längre tid och regelbundna specialpedagog-
iska 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. 
 
I årskurs fem har en och en besökt årskurs ett under vårterminen och varit med klas-
sen under en dag. 
Årskurs 5 har under en period ansvarat för rastaktiviteter. 
Årskurs 4 har fått praktisera i förskoleklass. 
 
Vi har under Vt-16 haft föreläsningar i alla årskurser av en tjej som varit mobbad ti-
digare. En gripande verklighet som eleverna kunde ta till sig och som var väldigt 
uppskattad. Under Vt-17 föreläste samma tjej för alla föräldrar på skolan med 
efterföljande diskussioner i klasserna. 
 
Utifrån diskrimineringsgrunden funktionshinder har eleverna i åk 1-5 under två 
dagar på vårterminen fått prova på olika former av handikappidrott och samtidigt 
träffat utövare av dessa. I samband med detta jobbat med detta i klassrummen. 
 
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 kom upp under 2015/16 var de mindres rädsla för de större. Därav 
ovanstående åtgärder gällande femmor och fyror. Åk 5 är inne på andra året och för 
åk 4 är det första skolåret med besök. Dessa åtgärder har våra kartläggningar hos 
eleverna visat sig ge positiva resultat. Även pedagogerna på skolan upplever detta 
som positiva åtgärder.  
Vid misstanke om kränkningar eller trakasserier följer vi utredningsrutiner som finns 
i vår likabehandlingsplan. Blanketterna för dokumentation har förändrats under året. 
Blanketterna känns krångliga och kan utgöra ett hinder för att utreda på ett bra och 
korrekt sätt. Vi ser därför över detta till nästa år. 
Vi har under 2016/17 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.  

• Under läsåret 17/18 fortsätta med Språkutvecklande arbete med projektet 
”Läslyftet” utifrån de råd och anvisningar som finns från Skolverket. Vi går in i 
det tredje året med ett annat upplägg och hänsyn tagen till andra utvecklings-
områden på Lillsjöskolan och använda oss av modulen där matematik är inte-
grerad i Läslyftet. Tanken är att detta ska utveckla förmågan hos alla elever att 
bättre förstå texter kopplat till matematik på aktuell nivå för varje årskurs.  

• Ett sätt och verktyg för att arbeta med såväl elevernas utveckling mot målen och 
även punkten 1 här ovan, är att använda sig av de estetiska uttrycksformerna. 
Lillsjöskolan ska fortsätta arbetet med att prioritera dessa uttrycksformer, både 
som enskilda ämnen men också integrerat i övriga ämnen. 
Ett hjälpmedel där är det ekonomiska och praktiska stöd skolorna får av det 
rikstäckande projektet Skapande skola.  

• 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 fortsätta samar-
betet med Storsjöskolan.  

• Kopplat till föregående punkt skall arbetet med IST och GAFE ska utvecklas för 
att öka digitaliseringsarbetet på Lillsjöskolan. 

• Lillsjöskolan står, som alla andra skolor i kommunen, inför en del personalom-
sättningar inom alla yrkeskategorier och det är viktigt att all personal tillsam-
mans 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 i 
tillämpliga delar. Detta fortsätter och samverkan inom arbetslaget i arbetslags-
organisationen bibehålles och utvecklas likväl som ett kontinuerligt samarbete 
inom Lillsjöskolans organisation inom fritidshemmet. Personalen på fritids-
hemmet har också att förtsätta med implementeringen av det nya kapitlet i 
Lgr11, vilket handlar om fritidshemmet.  

• Förskoleklasserna skall också de förhålla sig till ovanstående punkter i tillämp-
liga delar. 

 
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. 
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   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 16/17 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. 
   Vi fortsätter med planerade rastaktiviteter och praktik i de yngre klasserna samt 
köket för åk 4 och 5.  
   Personalen ser också en framgångsfaktor i att snarast meddela hemmen om saker 
som händer. 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 livsstil. 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 utveckla det ytterligare. Därför prioriteras också personalens deltagande i peda-
gogiska måltider. 
   Vi har utvecklat vårt arbete och planeringar så att vi kan få till fler mindre under-
visningsgrupper i halvklass där både de som behöver mer hjälp får det och de som 
behöver ännu större utmaningar får det. Detta gäller främst i årskurserna 1-3. 
Lillsjöskolan har en förstelärare som även under läsåret 17/18 kommer att arbeta 
med läs- och skrivutveckling samt med sin fördjupade kompetens stödja Elevhälsan 
med insatser inom hörselområdet.  
   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 samt värdegrundsarbetet. 
   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 slöjdsa-
larna en stor tillgång för skolan för att få en tydligare profil med att arbeta med este-
tik och integrering av denna i övriga ämnen. I dessa ämnen ges alla elever undervis-
ning i halvklass. 
   Det är över lag många nya moment i bedömning och analys och vi ska fortsätta ut-
veckla detta samt utveckla metoderna med prov samt både formativ och summativ 
bedömning. Även här vill jag framhålla vikten av det kollegiala lärandet. Vi vill även 
nå längre med att eleverna lär sig bedöma sig själva och varandra samt att eleverna 
själva får hålla i sina utvecklingssamtal.  
   Ett mål är också att utveckla arbetsformerna och det pedagogiska förhållningssätt-
et med att använda IKT i skolan. 
   Ett av förvaltningens prio-områden är också flerspråkighet. Lillsjöskolans del i 
detta kommer att vara att utifrån sin förutsättning med få elever med annat mo-
dersmål (ca. 5 språk) än svenska jobba mer med t.ex. engelska och även att synlig-
göra det modersmål utöver svenska som elever i respektive klass har. Nytt inför 
kommande läsår är att organisera för undervisning i SvA med tillgång til studie-
handledare. 
  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 kolle-
giala lärandet i både stort och smått för att inte förlora bärande idéer och utveckling 
på Lillsjöskolan. 

 
Östersund den  6 september  2017             Mikael From , Rektor 
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Bilaga 1 till Systematiskt kvalitetsarbete Lillsjöskolan 
Principbild för kvalitetshjul. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 
 
 
 
 



  

 

 
 
 


