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Inledning 
 
Kvalitetsredovisningen som här följer är en sammanställning av det utvecklings- och 
kvalitetsarbete som har genomförts under läsåret 2015-2016 på Järna friskola. Olika 
utvärderingar som grundar sig på ”Verksamhetsplan för läsåret 2015-2016” 
redovisas, tillsammans med underlag från andra utvärderingar och pågående 
verksamhet som pågått under läsåret. Utifrån dessa lämnas förslag på fortsatt 
utveckling av verksamheten på Järna Friskola. Kvalitetsredovisningen kommer att 
ligga till grund för kommande läsårs verksamhetsplan. 
 
 
Läsårsfakta 
 
Järna Friskola är en montessoriinspirerad friskola som startade 1999. Huvudman för 
skolan är Järna friskola AB, och ägare är 4 pedagoger som också arbetar på skolan. 
Skolan är enparallellig och tar emot elever från förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1 till årskurs 9. På skolan bedrivs skolbarnsomsorg där en stor del av 
eleverna från förskoleklass till årskurs 3 är inskrivna. När eleverna börjar årskurs 4 
har de möjlighet att få omsorg på fritidsklubben, som drivs i Södertälje kommuns regi.  
1 juni 2016 fanns 253 elever inskrivna fördelade på 26 elever i förskoleklass, 127 
elever i årskurs 1-5 och 100 elever i årskurs 6-9. I skolbarnsomsorgen var vid samma 
tidpunkt 92 elever inskrivna. 249 av eleverna är skrivna i Södertälje kommun, övriga 
4 är från närliggande kommuner i Stockholms län. 
 
Järna friskola är en väl fungerande skola där majoriteten av personalen är behörig för 
den tjänst de innehar. Personalen visar stort engagemang och intresse för sitt arbete. 
Skolan har fyra arbetslag: F-2, 3-6, 7-9 och skolmåltid. Dessutom finns ett 
elevhälsoteam, EHT. 
 
1 juni 2016 fanns totalt 35 personer anställda på skolan. Av dessa var 33 i aktiv tjänst 
och 2 var föräldralediga. Av personalen som var i aktiv tjänst arbetade 17 personer 
100 %, 10 personer arbetar mellan 99 och 75 %, 3 personer mellan 74 och 50 % 
samt 3 personer under 50 % Detta motsvarar 28 årsarbetare vilket är en minskning 
motsvarande 0,5 årsarbetare sedan föregående läsår. Minskningen skedde under 
vårterminen och berodde på att personal som slutade respektive var föräldraledig 
inte ersattes fullt ut pga att det inte fanns personal med rätt behörighet att tillgå. 
 
Av personalen är 15,8 årsarbetare lärare och 2 årsarbetare förskollärare, dvs totalt 
17,8 årsarbetare. Detta är 2 årsarbetare lägre än föregående läsår, av den orsak 
som anges i föregående avsnitt. Lärartätheten är 1 lärare/förskollärare på 14,2 
elever, vilket är en minskning jämfört med föregående läsår. I genomsnitt arbetar 2,2 
lärare/förskollärare per lektionstimme 
 
Inom skolbarnsomsorgen, och som resurs i form av elevassistenter, arbetar 5 
personer, motsvarande 4,75 årsarbetare. Denna personal i arbetar dels som 
resurspersoner under skoldagen, dels som fritidspedagoger i skolbarnsomsorgen. 
Under den mest barnintensiva tiden i skolbarnsomsorgen arbetar i genomsnitt 4,5 
pedagoger, motsvarande 1 personal per 20 barn om alla är på plats. Dessutom har 
förskollärarna tid i skolbarnsomsorgen.  
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Av skolans totalt 23 lärare/förskollärare (inkl. föräldralediga) har 15 lärarlegitimation, 
1 lärare har adekvat lärarutbildning och har ansökt om legitimation, 3 lärare går 
kompletterande lärarutbildning, 3 lärare har adekvat ämnesutbildning och en är 
outbildad. På skolan finns legitimerade lärare i alla ämnen och årskurser utom SO 
årskurs 8-9, Tk årskurs 8-9, HKK årskurs 1-9, Sp och Fr årskurs 6-9.  
 
Skolan leds av rektor som arbetar 100 %. Rektor har lärarlegitimation och 
rektorsutbildning. Viss administration handhas av skolans ägare, övrigt sköts av 
rektor. En personal har haft hand om personalfrånvaro och bibliotek på deltid. 
Ekonomin sköts av ett externt företag. På skolan finns en ledningsgrupp, som träffas 
varje vecka. Ledningsgruppen består av rektor och de 4 arbetslagsledarna. 
 
På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av specialpedagog med 
lärarelegitimation, 100 %, kurator 30 % och skolsköterska 30 % samt rektor 100 %. 
Skolläkare kommer till skolan 2 dagar per termin. Studie- och yrkesvägledare 
kommer till skolan och vägleder elever i årskurs 8 och 9 inför kommande 
gymnasieval. Skolan har tillgång till Södertälje kommuns resurscentrum, med 
tillhörande specialpedagoger, skolpsykolog mm.  
 
Skolan har under året haft två förstelärare, varav en av tjänsterna har bytt innehavare 
vid terminsskifte. Dessa har tillsammans med rektor och en representant för 
huvudmannen utgjort skolans pedagogiska utvecklingsgrupp. 
 
Skolan har eget tillagningskök med två heltidsanställda kockar och ett 
ekonomibiträde som arbetar deltid. Varje dag tillagas ca 270 lunchportioner. Eleverna 
har under läsåret haft möjlighet att köpa frukost till självkostnadspris, samt frukt. Vårt 
mål är att servera god och näringsriktig mat. En del av de livsmedel som serveras är 
ekologiskt framställda.  
 
Skolan köper in tjänster externt i form av skolsköterska motsvarande 0,3 årsarbetare, 
lärare i hem- och konsumentkunskap motsvarande 0,1 årsarbetare, lärare i trä- och 
metallslöjd motsvarande 0,2 årsarbetare samt studie- och yrkesvägledare och 
skolläkare efter behov. Skolans elever har haft undervisning i dans tillsammans med 
danspedagog från kulturskolan. Vi har även köpt in timmar med dramapedagog. 
Lokalvården sköts av ett externt företag. 
 
Elevernas vårdnadshavare har stor betydelse för skolan. De är goda 
samarbetspartners omkring sina barn och vi känner ett stort stöd. Många 
vårdnadshavare gör under läsåret skolbesök i klasserna. Varje år genomförs två 
arbetsdagar och ett Öppet Hus dit elevernas familjer bjuds in. 
 
Skolan lokaler är belägna centralt i Järna tätort i nära anslutning till idrottsplats, ishall 
och skogsområden. Allmänna kommunikationer, som buss och pendeltåg finns i 
skolans närhet. 
 
Skolan är byggd i två etapper av en lokal entreprenör, som också är skolans 
hyresvärd. På skolan finns lokaler anpassade till alla teoretiska ämnen för alla 
åldersgrupper. Skolan har även specifikt anpassade lokaler för musik, bild och 
textilslöjd samt en välutrustad laborationssal för naturorienterande ämnen. Idrott och 



 4 

hälsa bedrivs till största delen utomhus med tillgång till omklädningsrum med dusch. 
Som komplement till utomhusidrotten har skolan hyrt tid i idrottshall på en annan 
skola under vinterhalvåret. Lektioner i trä- och metallslöjd för år 5-9 samt hem och 
konsumentkunskap för år 8-9 är förlagda till hyrda lokaler i andra skolor i kommunen.  
 
 
Uppföljning och utvärdering av kvalitetsarbetet 
 
Kontinuerlig uppföljning sker genom samtal och reflektion i arbetslag och andra 
personalkonstellationer. Uppföljningar och utvärderingar genomförs kontinuerligt med 
eleverna, både muntligt och skriftligt. Eleverna i årskurs 1-6 använder loggböcker där 
de utvärderar sitt skolarbete och de sociala relationerna med sina kamrater. Detta 
kompletteras med mentorsamtal. Eleverna i årskurs 7-9 har mentorssamtal 
kontinuerligt för utvärdering och planering av skolarbetet och den sociala situationen.  
 
Utvecklingssamtal genomförs en gång/termin. Vid behov genomförs flera samtal med 
elever och vårdnadshavare.  
 
Kommunikationsverktyget Schoolsoft ger en mycket god möjlighet till en kontinuerlig 
kommunikation mellan hem och skola. 
 
Personalen genomför utvärdering av kvalitetsarbetet och prioriterade mål 
kontinuerligt under pågående läsår och i slutet av vårterminen. På arbetsplatsträffar, 
arbetalagsmöten och ämnesträffar ges möjlighet till reflektion och utvärdering av 
arbetet på skolan. Ledningsgruppen och pedagogiska utvecklingsgruppen följer upp 
kvalitetsarbetet och planerar för fortsatt skolutveckling. I mitten av vårterminen görs 
en första utvärdering av verksamheten mål som presenteras för huvudmannen på 
mars månads styrelsemöte. Alla arbetslag har genomfört en utvärdering av 
verksamheten i slutet av vårterminen. Dessutom har lärarpersonalen har besvarat en 
enkät gällande vissa av målen i verksamhetsplanen. Genom närvaro i skolans 
dagliga arbete, formella och informella samtal och möten, utvärderar rektor 
tillsammans med personalen det pedagogiska arbetet utifrån verksamhetsplanens 
mål. 
 
Elever och vårdnadshavare utvärderar genom att besvara en enkät Enkäten 
genomförs via Schoolsoft av elever och vårdnadshavare i årskurs 2, 5 och 8. 
 
Likabehandlingsplanen skrivs för kalenderår och utvärderas i slutet av höstterminen. 
 
Sedan två år tillbaka deltar Järna friskola i Kupol, en forskningsstudie som bedrivs av 
Karolinska institutet. Resultat från denna finns med som en del i 
kvalitetsredovisningen. 
 
Det är rektors uppdrag att utifrån det samlade utvärderingsmaterialet sammanställa 
en kvalitetsrapport och en verksamhetsplan för kommande läsår. 
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Genomförda satsningar  
 
Utvecklingsarbete 
 
Enligt ”Verksamhetsplan för Järna friskola 2015-2016” har skolans 
utvecklingsområden varit: 
 

• Vidareutveckla den montessoripedagogiska grundidén. 
• Få ett väl fungerande skolbibliotek. 
• Vidareutveckla elevhälsoteamet arbete, framför allt avseende handledning, 

återkoppling och information till arbetslagen, samt närvaro i den dagliga 
verksamheten. 

• Vidareutveckla samarbetet mellan arbetslagen, främst gällande pedagogiska 
frågor och informationsutbyte gällande elevärenden. 

• Utveckla elevernas inflytande över sina studier. 
• Vidareutveckla skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete, utifrån den 

nya Likabehandlingsplanen. 
• Få en väl fungerande IKT-verksamhet, både gällande utbildning av personal 

och tillgängliga, fungerande verktyg. 
• Ökat stöd till personalen gällande svåra elevärenden och vid stor 

personalfrånvaro. 
• Tydligare information och ökat samarbetet med elevernas vårdnadshavare. 
• Öka andelen lärare med lärarlegitimation. 
• Tydligare utvärdera, dokumentera och utveckla fritidshemmets verksamhet 

 
Genomförd kompetensutveckling och andra gemensamma utvecklingsinsatser 
 
• En lärare har under höstterminen deltagit i Lärarlyftet för att få behörighet i Re. 

Läraren avslutade sin anställning efter höstterminen, varför resultatet av 
kompetensutvecklingen inte framgår av sammanställningen av behörigheter. 

• En lärare har deltagit i kompletterande högskolestudier för att ut sin 
lärarlegitimation. 

• Två lärare har deltagit i VAL, vidareutbildning av lärare. 
• En lärare har läst på lärarprogrammet parallellt med sin ordinarie anställning. 
• Rektor har deltagit i Rektorslyftet, anordnat av Stockholms universitet. 
• 2 lärare och 1 fritidspedagog har deltagit i utbildningsdagar anordnade av 

ADHD-center. 
• 2 lärare har läst Montessoripedagogik, 7,5 hp, på Stockholms univeristet. 
• Två kockar har deltagit i en utbildningsdag i salladsberedning. 
• Rektor och representanter för huvudmannen har deltagit i utbildningsdagar 

och konferenser anordnade av Friskolornas riksförbund. 
• Rektor och styrelse har deltagit i tvådagarskonferensen ”Skolornas 

ledarkonvent”. 
• Inför skolstarten deltog all personal i läsårets ”Kick-Off” där delar av tiden 

ägnades år att diskutera montessoripedagogik och likabehandlingsarbete. 
• All lärarpersonal har deltagit i en studiedag anordnad av Berättarministeriet. 
• All pedagogisk personal har deltagit i kompetensutveckling under ledning av 

skolans pedagogiska utvecklingsgrupp. Vi har arbetet med att synliggöra 
lärandet och bedömning för lärande.  
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• All personal har deltagit i HLR-utbildning. 
• All personal har deltagit i IKT-utbildning. 
• Två handledningsomgångar med delar av personalen, under ledning av 

personal från Resurscentrum, har genomförts. 
 

 
Investeringar 
 
• 15 bärbara datorer. 
• Byte av server  
• Litteratur till skolbiblioteket 
• Skrivare till skolhälsovården 
 
 
Resultat från genomförda utvärderingar 
 
Utvärderingar med personal 
 
All personal har genomfört en utvärdering arbetslagsvis i slutet av läsåret. 
Lärarpersonalen har fyllt i en anonym enkät digitalt. Under läsåret har delar av 
verksamhetsplanen utvärderats i arbetslagen och resultaten har diskuterats i 
ledningsgruppen. En sammanställning av måluppfyllelse utifrån verksamhetsplanens 
mål har gjort i mars och presenterats för styrelsen. Det pedagogiska 
utvecklingsarbetet har utvärderats arbetslagsvis i maj. Rektor har gjort en 
sammanställning av genomförda lektionsbesök som är kopplade till det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. Pedagogiska utvecklingsgruppen har utvärderat sitt arbete 
kontinuerligt som en del i en pågående process. 
 
Till detta kommer information och synpunkter som inkommer under året vid samtal av 
olika slag, medarbetarsamtal, olika möten och skriftväxling, samt vid insamling av 
information av olika slag t.ex. gällande elevernas måluppfyllelse. 
 
Verksamhetsplanens mål 
 
• Alla elever skall nå kunskapskraven i alla ämnen.  
 
Alla elever når inte målen i alla ämnen. Vi har enstaka elever i samtliga årskurser 
som inte når kunskapskraven i ett fåtal ämnen. Eleverna är kända, kartläggningar 
genomförs kontinuerligt och de flesta har åtgärdsprogram. I vissa ämnen har vi inte 
uppfyllt kraven på att sätt in åtgärder i tid, det har också brustit i informationen till 
vårdnadshavare vid ett par tillfällen. 
 
För att öka måluppfyllelsen arbetar pedagogerna varierat och individanpassat i hög 
grad. Samtliga lärare har i enkäten svarat att de varierar sin undervisnings så att 
eleverna ges möjlighet att arbeta utifrån sina förutsättningar. Vid rektors 
verksamhetsbesök och genomgång av LPP syns en överenstämmelse med 
enkätsvaren. 
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Vi arbetar med en s.k ”Anpassningslista” där elevernas anpassningar dokumenteras. 
Vi har ett stort antal elever som har anpassningar av olika slag. Anpassningarna 
leder i hög grad till att eleverna når kunskapskraven, vilket framgår av 
sammanställningen av elevernas måluppfyllelse som lärarna lämnar in till rektor vid 
varje terminsslut.  Det finns god tillgång på alternativa läromedel men de är inte alltid 
lättillgängliga för elever och pedagoger. 
 
Vi har blivit bättre på att tidigt uppmärksamma och sätta in åtgärder för de elever som 
har behov av specifikt stöd för att nå kunskapskraven. Vi har tagit fram nya rutiner för 
att informera elever och vårdnadshavare om en elev riskerar att inte nå 
kunskapskraven och därmed att erhålla lägst betyget E. 
 
• När eleverna slutar årskurs nio ska samtliga vara behöriga till ett 

nationellt program i gymnasieskolan. 
 
26 av 27 elever är behöriga till alla nationella program på gymnasiet. En elev av 27 
har betyg i Sv, En och Ma. 
 
• Skolan ska kännetecknas av arbetsro och lugn. Alla elever ska känna att 

de har en god och trygg inlärningsmiljö. 
 
Generellt råder studiero och trygghet i skolan, men målet är inte uppnått till fullo. På 
vissa lektioner och i vissa ämnen brister studieron ibland. Det varierar också mellan 
klasser och över tid under läsåret. Det händer vid enstaka tillfällen att elever inte 
känner sig trygga på rasterna, att de utsätts för kränkningar eller att de känner sig 
utanför.  
 
Vi arbetar ständigt med att öka studieron och tryggheten för våra elever. 
Framgångsfaktorer under läsåret har varit fasta placeringar i klassrum och matsal, få 
förflyttningar mellan klassrum, hög vuxennärvaro på raster, vid förflyttningar och på 
lektioner, tydlig och gemensam lektionsstruktur och gemensamt förhållningssätt. En 
nyinrättat elevassistenttjänst i år 7-9 har bidragit till ökad trygghet och studiero i 
framförallt år 7 och 8. Kända vikarier har också bidragit, liksom att vaktmästaren har 
haft tid att vara med eleverna som extra resurs. 
 
På fritids har man arbetat med en tydligare verksamhetsstruktur och ökad 
vuxennärvaro. EQ-arbete har genomförts i alla klasser och varit anpassat efter 
elevernas behov. Trivselreglerna är tydliga, men vi kan bli bättre på att följa 
konsekvenserna.  
 
Trygghetsgruppen har träffats kontinuerligt och haft ett helhetsgrepp över 
likabehandlingsarbetet. Ett fåtal ärenden, varav ett av allvarligare art, har inkommit till 
rektor och huvudman gällande kränkningar. Planer tagits fram för att komma tillrätta 
med kränkningarna. Åtgärderna har givit önskat resultat. 
 
• Vidareutveckla den montessoripedagogiska grundidén. Det ska vara 

tydligt att Järna Friskola har en montessoriinriktning. 
 
Generellt har montessoripedagogiken lyfts fram i allt arbete. Det diskuteras 
montessoripedagogik och vad det innebär för vår skola. 
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Vi arbetar med att individanpassa undervisningen. Eleverna ges möjlighet att arbeta 
utifrån sina styrkor, så långt det är möjligt. Vi strävar efter att de ska ta ansvar för sitt 
lärande, vilket är olika framgångsrikt beroende vilken elev det gäller. 
 
Vi har utvecklat det ämnesövergripande arbetet, främst i årskurs 3-9. I F-2 var det 
tydligt sedan tidigare. Det åldersintegrerade arbetet har fortsatt i de yngre åldrarna 
och blivit tydligare de högra åldrarna, främst under utedagar och temadagar. Trenden 
syns tydligt i lärarnas enkätsvar. I år uppger alla lärare att arbetslaget har genomfört 
minst två ämnesövergripande temaarbeten under läsåret. De enskilda lärarna uppger 
i nästan lika hög grad, 93 %, att de har genomfört minst två temaarbeten i 
åldersintegrerad grupp under läsåret. 79 % har genomfört fler än två. Samtliga dessa 
svar är högre än läsåret innan. Vidare uppger drygt 70 % att de tar hänsyn till 
montessoritanken när de upprättar en ny LPP. 
 
I utvecklingsarbetet ”Bedömning för lärande” har vi lyft fram montessoripedagogiken. 
 
Faddergrupperna är en annan viktig del i vår verksamhet som är kopplad till 
montessoritanken. 
 
• Kunskapskraven ska vara kopplade till lokala pedagogiska planeringar 

(LPP), skriftliga omdömen/ämnesmatriser, Individuella utvecklingsplaner 
(IUP) och i förekommande fall åtgärdsprogram (ÅP). Det ska finnas LPP 
för samtliga ämnen, arbetsområden, temaarbeten och årskurser.  

 
Alla elever har IUP. 
 
LPP finns för en majoritet av alla arbetsområden och ämnen. Det finns brister i 
framför allt år 1 och 2, samt i vissa ämnen och temaarbeten. Av lärarnas enkätsvar 
framgår att 71 % upprättar LPP för alla arbetsområden de genomför. 
 
Åtgärdsprogram finns för de elever som har behov av detta, med enstaka undantag. 
Det händer att det ibland blir tidsförskjutning i utvärdering av åtgärdsprogrammen, 
liksom att det tar för lång tid från det att elevhälsoteamet får kännedom om att en 
elev inte uppnår kunskapskraven till dess att åtgärdsprogram skrivs och åtgärder 
genomförs. Det händer också att åtgärder inte genomförs i den omfattning som 
utlovats i åtgärdsprogrammet.  
 
• Eleverna ska uppleva att deras IUP och ämnesmatriser är viktiga för 

deras lärande. 
 
För eleverna i årskurs 6-9 är ämnesmatriserna viktiga, de följer uppdateringarna, ser 
hur de ligger till och vad de behöver utveckla för att nå högre kunskapsnivåer. För de 
yngre eleverna är det svårare att hitta motivationen till att använda IUP och 
ämnesmatriser som en del i kunskapsutvecklingen. 
 
Hälften av lärarna uppger att de genomför mentorssamtal med sina ansvarselever 
minst 1 gång/månad. Nästan alla utvecklingssamtal är elevledda. 
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• Elevhälsoteamets utåtriktade arbete ska stärkas så att återkopplingen 
blir tydligare och teamet blir mera delaktigt i den dagliga verksamheten. 
Teamet ska verka för att snabbt ge handledning i svåra elevärenden. 
Mötestiderna förändras så att alla i teamet blir delaktiga i alla eleväreden.  

 
Planen för elevvårdsärenden har reviderats för att ge ökad tydlighet i hur ärenden 
handhas. Teamet träffa omväxlande på tisdagar och onsdagar pga att skolsköterska 
och kurator arbetar olika dagar. Det är bra för övriga i teamet, men det är en brist att 
hela teamet inte är samlat. Det har medfört en ökad tillgänglighet för övrig personal. 
Kurators tjänstledighet under två månader har minskat tillgången på handledning för 
både elever och personal. 
 
Extern och intern handledning i svåra elevarbeten har fungerat bra. Återkoppling från 
EHT till arbetslag har fungerat tillfredsställande. Specialpedagog har träffat 
arbetslagen kontinuerligt. Ibland har återkopplingen dragit ut på tiden. Personalen 
som arbetar med de yngre barnen lyfter fram vikten av att EHT arbetar nära barnen 
så att personerna blir kända av barnen och snabbt kan fånga upp de barn som har 
svårigheter. 
 
Rektor har genomfört lektionsbesök, planerande och spontana hos alla klasser och 
på fritids samt besökt alla arbetslag. Kurator har inte tillbringat så mycket tid ute i 
verksamheten, utan prioriterat enskilda elevsamtal och arbetet med att träffa Trygga 
kompisarna.  
 
• Vi ska ha ett väl fungerande skolbibliotek. 
 
Vi har haft en person som arbetat i biblioteket ca 10 timmar/vecka. En ny struktur har 
byggts upp i biblioteket. Under en längre tids sjukfrånvaro fanns ingen vikarie, vilket 
har förskjutit utvecklingen. Investeringar har gjort i ny litteratur. Eleverna har varit 
med och påverkat val av litteratur. 
 
• Vi ska arbeta vidare med likabehandlingsplanen så att den genomsyrar 

hela verksamheten. Planen för EQ arbetet ska färdigställas. 
Likabehandlingsplanen utvärderades och reviderades i slutet av höstterminen för att 
gälla för 2016. Planen är implementerad hos personal och elever. 
 
Trygghetsgruppen och Trygga kompisar har haft möten kontinuerligt. 
T 
rygghetsgruppen har påbörjat arbetet med att ta fram en plan för EQ-arbetet, men 
den är inte färdigställd. 
 
• På skolan ska råda nolltolerans när det gäller kränkningar och 

mobbning. Detta arbete skall ske i nära samarbete mellan personal, 
elever och vårdnadshavare. 

 
Vi har nolltolerans mot kränkningar och mobbing. Alla situationer som vi får 
kännedom om tas på största allvar och vi agerar utifrån Likabehandlingsplanen. 
 
Samtliga lärare uppger att de genomför sina rastvakter och att de alltid 
uppmärksammar, och agerar, om de får kännedom om kränkningar. 
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• Samarbetet mellan arbetslagen ska stärkas ytterligare, främst gällande 

pedagogiska frågor och elevärenden.  
 
Vi har vanligtvis ett gott samarbete när det gäller praktiska frågor. När det ibland 
brister beror det på personalfrånvaro och/eller tidsbrist. Samverkan kring 
elevärenden hanteras främst vid övergången mellan arbetslag och då fungerar det 
bra. Det är fortsatt viktigt att information kring elever förs vidare till pedagoger som 
undervisare eleverna och som har sin tillhörighet i andra arbetslag. Vi behöver stärka 
samarbetet när vi gör aktiviteter med två klasser som tillhör olika arbetslag, tex år 2 
och 3 och år 6 och 7. 
 
Det finns en progression i pedagogiken F-9, men den kan bli bättre och tydligare, 
Ansvaret för utvecklingsarbetet har legat hos ledningsgruppen men behöver flyttas till 
pedagogiska utvecklingsgruppen. 
 
Diskussioner i tvärgrupper på APT har varit positivt och utvecklande. En gemensam 
planeringstid för hela F-2, dvs både lärare och fritidspersonal, en gång/månad har 
varit positivt. Morgonmötet har fungerat väl, men det är viktigt att information från 
mötet förs vidare till den personal som inte har möjlighet att delta. 
 
• Vi ska verka för ett ökat stöd till arbetslagen med organisationen vid 

personalfrånvaro.  
 
Vi har haft en personal som har tagit emot all personalfrånvaro och planerat 
vikarietillsättning, vilket har fungerat väl. Tillgången på vikarier har varit bättre i år. Vi 
har tagit fram en prioriteringslista hur vi ska agera vid vikarietillsättning. 
 
• Vi ska verka för att öka andelen lärare med lärarlegitimation. 
 
4 lärare har erhållit lärarlegitimation under året, varav en har varit föräldraledig. En 
pedagog har fått utökad legitimation och är nu behörig att undervisa i år 1-3 utöver 
sin förskollärarlegitimation. En pedagog med lärarlegitimation har slutat sin 
anställning, och inte kunnat ersättas med legitimerad lärare. Detta är dock löst inför 
kommande läsår. Två pedagoger har studerat på VAL. Inför kommande läsår 
kommer ytterligare pedagoger att ingå i VAL. 
 
• Vi ska verka för att bättre utvärdera och dokumentera fritidshemmets 

arbete i syfte att och utveckla dess verksamhet. 
 
Fritidspersonalen har träffas kontinuerligt varje onsdag. Verksamheten har fått 
tydligare struktur. Den skriftliga dokumentationen kan bli bättre. 
 
Vi arbetar med samlad skoldag, vilket innebär att fritidspedagogerna har en del av 
sin arbetstid förlagt under skoldagen. De arbetar dels som resurs i klasserna, dels 
har de ansvar för olika verksamhet, tex bild, slöjd och EQ. 
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• Den pedagogiska utvecklingsgruppen ska träffas kontinuerligt. Rektor 

och förstelärare ska genomföra lektionsbesök hos alla pedagoger och 
klasser under läsåret. 

 
Den pedagogiska utvecklingsgruppen har träffats ca 1 gång/månad. En förstelärare 
har slutat och en ny har tillsatts. Under läsåret har gruppen hittat former för hur den 
ska arbeta, vilket har resulterat i att den pedagogiska diskussionen på skolan har fått 
större utrymme. 
 
Rektor har besökt alla lärares lektioner under året. Det är viktigt att samtalet efter 
besöket följs upp i när anslutning till detta, vilket inte har varit fallet vid alla tillfällen. 
Förstelärarna har gjort ett fåtal lektionsbesök. Deras fokus har istället varit att leda 
diskussionerna under arbetslagsträffar och tvärgrupper. 
 
• Skolans lokaler, både inomhus och utomhus, ska erbjuda en god 

lärandemiljö, de ska vara ändamålsenliga och fria från nedskräpning och 
förstörelse. 

 
Generellt är skolan lokaler i gott skick och de erbjuder en god lärande miljö. Vi ser 
det framför allt i alla klassrum.  
 
Vi är lite trångbodda, vilket medför att vissa lektioner hålls i salar som inte är 
anpassade för ämnet, tex genomförs bild och NO-lektioner i vanliga klassrum. Ett 
komprimerat schema i kombination med få lokaler medför att det ofta är kort tid 
mellan två lektioner, vilket i sin tur ger svårigheter att hålla god ordning. Det är också 
svårt att hitta ostörda utrymmen för att arbeta med elever i mindre grupp. 
 
Toaletterna i år 3-9 har blivit ett problem under året. De har utsatts för oacceptabel 
nedsmutsning, vilket har medfört att vi har tvingats låsa dem. Eleverna har fått låna 
nyckel av personal när de behöver gå på toaletten. Detta är inte en hållbart i 
framtiden och vi behöver hitta en annan lösning. 
 
Ansvaret för att ha hand om arbetslagens klassrum har fungerat bra. Sämre har det 
varit med våra gemensamma lokaler. Det gäller tex entrén (”cafeterian”). 
 
Personalrummet är trångt och används i för hög grad till förvaringsplats. Vissa 
utrymmen är svåra att utnyttja, tex loftet som hör till Sv/SO-salen. 
 
• Utomhuspedagogiken ska vara en naturlig del i undervisningen i alla 

årskurser.  
 
Utepedagogik är en återkommande del av verksamheten i år F-2. I år 3-9 har 
utedagar genomförts 1 gång/månad under läsåret. Man har arbetat med olika teman. 
För år 7-9 är detta en utveckling från föregående läsår. Idrott och hälsa genomförs 
utomhus under större dela av året för samtliga klasser. Utöver detta har lektioner 
hållits utomhus när det har passat in i undervisningen tex i NO. Kopplingen till 
utepedagogik är låg i elevernas LPP. 
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Vi saknar fortfarande en plan för studiebesök. 70 % av lärarna uppger att deras 
mentorselever har genomfört minst ett studiebesök under läsåret. Hälften av lärarna 
ser utomhuspedagogiken som en naturlig del av undervisningen. 
 
• Vi ska fortsätta arbetet med ”Tekniklyftet”. Temat ”Cirkus” ska 

genomföras. 
Vi har arbetat med Cirkustemat. Det har passat bra för F-2 och fritids och det 
mynnade ut i en föreställning för föräldrar och syskon. I 3-6 har man arbetat med 
Cirkustemat under utedagarna och i andra teman, tex vid skrivande av texter. 7-9 
startade upp hösten med Cirkustemat. Man hade bla en tidigare elev som går på 
Cirkusgymnasium på besök. 
 
• Vi ska utveckla elevernas kontakt med arbetslivet. Detta ska ske bl.a. 

genom att knyta fler kontakter med arbetsplatser/företag i närområdet 
och därigenom skapa bättre PRAO-verksamhet och fler studiebesök. 

 
F-2 har arbetet med olika yrken och föräldrar har varit på besök och berättat om sina 
yrken. De har besökt olika verksamheter i närområdet, bla var besöket på 
brandstationen mycket uppskattat. 
 
PRAO har genomförts i år 5-9. PRAO-n har varit kopplad till läroplanens centrala 
innehåll och kunskapskrav. För vissa årskurser har det funnits LPP för PRAO-n. De 
flesta eleverna har, efter idogt sökande, funnit PRAO-platser, men det blir allt 
svårare, då många arbetsplatser inte tar emot elever. Vi behöver fler kontakter med 
arbetsplatser/företag i Järna, för att kunna utveckla verksamheten. 
 
• Vi ska erbjuda eleverna lektioner i dans. Varje klass ska ges möjlighet att 

delta i ett kulturevenemang under läsåret. Årskurs 9 ska producera och 
framför en musical. 

 
Alla elever har deltagit i dansundervisning med pedagog från kulturskolan. Flera 
klasser besökte Julspelet i kyrkan. År 3-5 har besökt Berättarministeriet. År 5 
genomförde en medeltidsteater och år 9 producerade en musical. Övriga elever fick 
se produktionerna. 
 
• Skolans IKT skall vara väl fungerande. 
 
Vi hade investerat i ny utrustning inför läsåret. Hur vi använder den fungerar olika bra 
i olika arbetslag. I F-2 fungerar det oftast bra, men det finns önskemål om mer 
utbildning på området. 3-6 är nöjda med hur det fungerar för dem. 15 av 16 lärare 
använder idag Office 365. 
 
Det finns ett stort problem i hur vi tar hand om utrustningen. Problemen uppstår när 
vi låter elever hämta och lämna I-pads och laptops själva och när vi brister i 
kontrollen av hur eleverna hanterar dem. Detta medför att material kommer på 
villovägar och att de inte kan användas fullt ut så som det är tänkt. Problemet gäller 
framför allt år 7-9. Det förekommer även att personal inte tar ansvar för utrustningen, 
man ”glömmer” att boka och att lämna tillbaka saker man lånat samt att felanmäla 
när det inte fungerar. Det är av yttersta vikt att vi kommer tillrätta med denna 
problematik inför kommande läsår.  
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• Vi ska fortsätta använda Schoolsoft som ett kommunikationsverktyg. 

Informationen till vårdnadshavare ska vara tydlig och ha god 
framförhållningen.  

Från personalen sida fungerar Schoolsoft bra, liksom för en majoritet av elever och 
föräldrar. Vi hanterar Schoolsoft utifrån den policy vi har tagit fram. 
 
Vi har haft en del synpunkter från föräldrar gällande Schoolsoft som vi har tagit till 
oss och försöker åtgärda, det gäller tex hur och var vi lägger ut information av olika 
slag. Alla synpunkter kan vi inte råda över då de ligger hos Schoolsoft. 
 
• Skolan skall ha en ekonomi i god balans. Eventuellt överskott investeras 

i verksamheten. 
 
Skolpengen för 2016 minskades genom att lokalbidraget sänktes. Trots detta har 
skolans budget har varit i balans under läsåret. Prognosen säger att det kommer att 
generera ett överskott, där delar kommer att gå tillbaka till skolan i form av 
investeringar i material och lokaler. Resterande överförs till kommande läsår. 
 
Organisation, resursfördelning, resultat  
 
• Organisationen i arbetslagen 
 
Organisationen i arbetslagen har fungerat bra. Under höstterminen blev det till en 
början problematiskt i F-2 pga att en lärare slutade och det dröjde ett tag innan vi 
hittade en fungerande lösning. Under vårterminen blev det i stället problematiskt i år 
7-9, pga av att en lärare slutade och inte kunde ersättas med en ny person. Detta 
försvårades ytterligare när en lärare var föräldraledig under andra halvan av 
vårterminen. Då har 5 lärare funnits till hands istället för de 7 som det var planerat 
för. Det har varit sårbart vid de aktiviteter som arbetslaget har haft hand om, samt när 
det gäller elevärenden och fördelningen av ansvarselever. Själva undervisningen har 
dock fungerat väl, genom omfördelning och utökning av befintliga tjänster. Överlag 
upplever vi det allt svårare att hitta lärare med rätt kompetens.   
 
Det kräver god organisation inom arbetslagen när det är flera som arbetar deltid, och 
när man är flera olika personalkategorier. Bäst har det fungerat i arbetslag 3-6, som 
har hittat rutiner för uppdela och ansvar i arbetslaget. 
 
• Samverkan mellan arbetslagen 
 
Alla arbetslag upplever att det till stora delar fungerar det bra. Det gäller samtliga 
arbetslag inklusive kök och elevhälsoteam. Det råder ibland oklarheter vad som 
gäller vid olika aktiviteter om vilka lektioner som ska hållas av vem vid 
schemabrytande verksamhet. Det finns en kommunikationsbrist som framför allt 
märks vid kort framförhållning. Det skapar stress och påverkar verksamheten 
negativt. 
 
Det är viktigt att information gällande elever i behov av anpassningar och stöd 
förmedlas till undervisande lärare tilltillhör ett annat arbetslag. Här brister vi ibland. 
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• Resursfördelning, stöd till elever samt elevhälsoteamet arbete 
 
Inom arbetslagen fungerar resursfördelningen bra. Vi har god tillgång på 
halvklasslektioner och stöd i form av elevassistenter och fritidspedagoger. Det finns 
ett behov av mer resurs i form av specialpedagog. Upplevelsen är att alla elever inte 
får det stöd som utlovats. Vi behöver se över hur vi prioriterar denna resurs. 
 
EHT har träffats varje vecka. EHT upplever att få ärenden kommer direkt via 
pedagoger till EHT och att det är få som bokar in sig för att träffa EHT. De flesta 
ärenden kommer till EHT genom att specialpedagogen träffar arbetslagen.  
Arbetslagen upplever att de får det stöd de behöver från EHT. 
 
Materiellt har vi haft tillräckliga resurser. Arbetslag och ämnen har haft egne budget, 
vilket har fungerat väl. 

 
• Framgångsrika undervisningsmetoder 
 
Halvklasser alternativt två lärare per klass, åldersintegrerad undervisning och 
tematiskt arbetssätt fungerar bra. Tydlig struktur och samstämmighet mellan lärare är 
framgångsrikt för alla elever. Genom att arbeta varierat och individanpassat når vi 
flera elever. 
 
• Konferens- och planeringstiden  
 
Samtliga arbetslag upplever att det är svårt att få tiden att räcka till. Det är viktigt att 
utnyttja tiden till rätt saker, dvs sådant som behöver diskuteras och planeras 
gemensamt. Information som kan delges skriftligt delges skriftligt osv. 
Fritidspersonalen är nöjda med att ha gemensam barnfritid. Det har också varit 
positivt med gemensamma träffar i hela F-2 var fjärde tisdag. Samplaneringtiden på 
tisdagar är värdefull för alla. 

 
• Pedagogiskt utvecklingsarbete och studiedagar  
 
Utvecklingsarbetet har planerats av skolans pedagogiska utvecklingsgrupp som har 
bestått av två försterlärare, en representant för styrelsen och rektor. Arbetet har 
företrädesvis genomförts på APT och arbetslagsmöten. Under läsåret har vi fört 
diskussioner om läxor och prov, samt diskuterat och testat olika metoder för att 
synliggöra lärandet. Olika metoder har fungerat olika för olika åldrar. En metod som 
har varit framgångsrik i alla åldrar är ”No hands up”, vilket gör att vi har beslutat att 
det förhållningssättet ska gälla generellt på Järna friskola. I övrigt är det lite olika vad 
arbetslagen vill arbeta vidare med och vad de vill utveckla. All personal är positiv till 
de pedagogiska diskussioner som har förts på APT och arbetslagstid. Det är bra att 
all personal har haft möjlighet att delta. Av de 16 lärare som har besvarat enkäten 
uppger 15 att de har testat minst en av metoderna för bedömning för lärande som 
har tagits upp. 12 uppger att utvecklingsarbetet har varit givande.  
 
Innehållet i studiedagarna har varit bra. Det var positivt med fortbildning där även 
fritidspersonalen kunde delta. 
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• Skolbarnsomsorgen 
 
Morgonomsorgen har förskollärarna till största del haft ansvar för. På 
eftermiddagarna har fritidspedagogerna varit ansvariga för verksamheten. De har 
haft gemensam barnfri tid varje onsdag där de har planerat för verksamheten. 4 
pedagoger har arbete varje eftermiddag. Som mest har vi haft 93 barn i åldrarna 6-10 
år inskrivna i skolbarnsomsorgen. 
 
Verksamheten på eftermiddagarna har varit organiserad på så sätt att gruppen har 
delats upp i två: den ena gruppen har vari inne och den andra gruppen har varit ute. 
Vid mellan målet har grupperna bytt. Detta har skapat lugn, trygghet och en säker 
verksamhet för barnen. 
 
Innehållet i verksamheten har varierat. Personalen är lyhörd för vad barnen vill göra. 
Innehållet har också följt de teman som barnen arbetat med i skolan, tex cirkustemat. 
En aktivitetstavla på väggen har gjort att verksamheten har blivit tydligare för både 
barn och personal. Under lovet har verksamheten varit friare och flera olika aktiviteter 
har erbjudits.  
 
Vår upplevelse är att barnen tycker om att vara på fritids. 
 
• Skolmåltider 
 
Verksamheten i köket fungerar generellt sett bra. Våra inspektioner har få eller inga 
anmärkningar. Samverkan med arbetslag, skolledning och styrelse fungerar bra. 
Köksmöten genomförs varje månad och matråd där eleverna är med genomförs en 
gång per termin. Klasserna har haft önskedagar när de har fått vara med och 
bestämma vad som ska serveras till lunch. Vi har traditionsenligt serverat höstbuffé, 
nobelmiddag, jul-, påsk- och sommarlunch. Köket lagar även en trerätters måltid till 
niornas avskedsmiddag. 
 
Kökspersonalen har sin planeringstid innan APT och har sedan deltagit i de 
gemensamma punkterna på dagordningen, men inte i de pedagogiska 
diskussionerna, vilket de har valt själva och varit nöjda med. 
 
Vi har minskat matsvinnet. Andelen klimatsmart och ekologisk mat har inte ökat. Det 
är svårt att göra på en liten skola och det är också en ekonomisk fråga. 
Specialkosten fungerar bra. Den vegetariska matlagningen har utvecklats, det 
serveras oftast vegetarisk mat till alla elever en gång i veckan. Vi behöver få våra 
elever som äter vegetarisk kost att äta mer varierat och ta av den mat som serveras. 
Eleverna äter mer varierat på frukosten, vilket är positivt. Det är många fritidsbarn 
som äter frukost och ett fåtal andra elever som kommer och äter frukost. Mellanmålet 
hålls enkelt, det är mjölk och smörgås, men bröd och pålägg varieras. 

 
• Skolans gemensamma aktiviteter 
 
Aktiviteter i faddergrupper som har genomförts under året är: Friidrottsdag och 
hantverksdag på hösten och trygghetsdagen på våren. Dessa har varit 
välorganiserade och fungerat bra. Det är viktigt med framförhållning, att personalen 
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är rätt fördelad och att de vet vad de ska göra på sina stationer. Vi behöver se över 
grenarna på friidrottsdagen och vad vi tillverkar på hantverksdagen. Det är viktigt att 
vi tillverkar sådant som går att sälja på julmarknaden. Att ha fri personal som kan 
stötta elever som inte riktigt orkar en hel dag med sin faddergrupp är viktigt. 
Faddergruppsaktiviteterna är en av skolan styrkor och en viktig del av vår 
montessoriprofil. 
 
Uteveckan består av tre dagar, varav en valbar dag. Den dagen fungerade bra, men 
det finns förbättringsområden gällande vilka aktiviteter vi erbjuder, hur de 
presenteras och även hur vi fördelar elever och personal. Det är lagom att uteveckan 
består av tre dagar. 
 
Under året har vi haft flera utedagar där år 3-9 har förlagd sin undervisning utomhus. 
År 3-6 har främst arbetat med cirkustemat. Utedagarna har varit bättre organiserade i 
år 7-9, då man verkligen har haft sin undervisning förlagd utanför skolan. Man har tex 
arbetat med skrivande, olika No-projekt och orientering. Det blir sårbart vid stor 
personalfrånvaro. Det är också viktigt att planera för att arbetslagets personal är med 
sitt arbetslag de dagarna så att det inte blir lärarlösa lektioner i andra arbetslag. 
 
Skolstart, Lucia och avslutningar har fungerat bra. 
 
I år var det andra gången vi hade Cirkus som tema. Vi behöver fundera över om vår 
treårscykel med teknikteman ska fortsätta eller om vi ska förnya dem när vi har haft 
dem två varv. 
 
För alla gemensamma aktiviteter gäller att framförhållning är A och O för att det ska 
fungera bra, liksom tydlig organisation och information, samt att det finns ansvarig 
personal. Det är också av största vikt att alla följer det som är planerat. 
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• Måluppfyllelse för elever 
 
Pedagogiska resultat  2016 2015 2014 2013 2012 
Andel elever som når kunskapskraven i svenska i år 2. 
 

92 % 100 % 92 % 96 % 83 % 

Andel elever som når kunskapskraven i matematik i år 
2. 

100 % 100 % 96 % 100 % 88 % 

Andel elever som når kunskapskraven på nationellt 
prov i svenska i år 3. 

88 % 83 % 92 % 79 % 81 % 

Andel elever som når kunskapskraven på nationellt 
prov i matematik i år 3. 

88 % 83 % 100 % 91 % 85 % 

Andel elever som når kunskapskraven på nationellt 
prov i matematik i år 6. * 

100 % 92 % 100 % 100 % 84 % 

Andel elever som når kunskapskraven på nationellt 
prov i engelska i år 6.  

100 % 96 % 100 % 96 % 84 % 

Andel elever som når kunskapskraven på nationellt 
prov i svenska i år 6.  

100 % 96 % 100 % 92 % 84 % 

Andel elever som når kunskapskraven på nationellt 
prov i matematik i år 9. 

100 % 96 % 87 % 100 % 100 % 

Andel elever som når kunskapskraven på nationellt 
prov i engelska i år 9. 

100 % 96 % 100 % 100 % 100 % 

Andel elever som når kunskapskraven nationellt prov i 
svenska i år 9. 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Andel elever som når kunskapskraven på nationellt 
prov i NO i år 9.  

96 % 100 % 100 % 100 % 92 % 
 

Andel elever som når kunskapskraven på nationellt 
prov i SO i år 9. 

96 % 96 % 100 % 100 %  

Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan.  
 

96 % 100 % 96 % 100 % 100 % 

Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans 
yrkesförberedande.  

96 % 100 % 96 %   

Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans 
studieförberedande program.  

96 % 96 % 96 % 100 %  

Andel elever som har lägst betyget E (alt. G) i alla 
ämnen i skolår 9. 

92 % 92 % 91 % 96 % 100 % 

Genomsnittligt meritvärde, slutbetyg år 9. 
 

277 246 237 253 250 

 
När det gäller nationella proven i år 9 är det värt att notera att 59 % har provbetyg A i 
engelska, 48 % har provbetyg A i SO (historia) och 70 % har provbetyg A eller B i 
svenska. Två elever har provbetyg A på samtliga nationella prov. En elev har under 
läsåret haft anpassad studiegång och har pga detta inte haft möjlighet att erhålla 
betyg i alla ämnen, vilket påverkar statistiken. Av de elever som har läst alla ämnen 
har alla utom en fullständiga betyg.  
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Utvärdering med elever och vårdnadshavare 
 
Elever och vårdnadshavare i årskurserna 2, 5 och 8 har svarat på en enkät som rör 
skolans mål, arbetssätt, information, samarbete och kvaliteten på 
utvecklingssamtalen. Enkäterna har i år lagts ut på Schoolsoft till både elever och 
vårdnadshavare. Alla elever har haft möjlighet att besvara enkäterna under skoltid. 
Svarsfrekvensen bland elever var i år 96 % mot 97 % läsåret innan. Bland 
vårdnadshavare var svarsfrekvensen 80 %, att jämföra med 72 % ett år tidigare. 
 
Elever 
 
Juni 2016 
Enkätsvar elever år 2, 5 och 8. 
Svarsfrekvens 96 %  

Instämmer 
Helt % Till stor 

del % 
Till viss 
del  % 

Inte alls 
% 

Jag trivs bra i skolan. 64 26 9 1 
Jag har kompisar i skolan. 90 6 4 0 
Mina lärare lyssnar på mig och vill att jag ska säga 
vad jag tycker. 

51 34 12 3 

Mina lärare uppmuntrar mig i mitt skolarbete. 54 31 14 1 
Mina lärare hjälper mig att förstå målen i de olika 
ämnena. 

53 31 12 4 

Jag känner till målen. 37 46 14 3 
Jag kan påverka min egen planering. 41 35 21 3 
Jag tar själv ansvar för mitt skolarbete. 65 28 6 1 
I min klass har vi klassråd. 79 12 9 0 
I vår skola har vi elevråd. 75 15 9 1 
Vi har regler i skolan som gör att alla kan trivas. 74 16 9 1 
Vuxna i skolan hjälper oss elever att lösa konflikter. 58 28 10 4 
Jag kan prata med någon vuxen om det är något 
jag funderar över. 

60 26 10 4 

Jag får rättvisa omdömen/betyg.  54 23 16 7 
I mitt skolarbete har jag hjälp av min individuella 
utvecklingsplan (IUP).  

44 27 18 11 

 
Detta kan jämföras med föregående års svar: 
Juni 2015 
Enkätsvar elever år 2, 5 och 8. 
Svarsfrekvens 97 %  

Instämmer 
Helt % Till stor 

del % 
Till viss 
del  % 

Inte alls 
% 

Jag trivs bra i skolan. 74 25 1 0 
Jag har kompisar i skolan. 89 10 1 0 
Mina lärare lyssnar på mig och vill att jag ska säga 
vad jag tycker. 

49 27 23 1 

Mina lärare uppmuntrar mig i mitt skolarbete. 62 34 4 0 
Mina lärare hjälper mig att förstå målen i de olika 
ämnena. 

73 19 8 0 

Jag känner till målen. 51 44 5 0 
Jag kan påverka min egen planering. 47 37 15 1 
Jag tar själv ansvar för mitt skolarbete. 68 31 1 0 
I min klass har vi klassråd. 94 6 0 0 
I vår skola har vi elevråd. 90 7 3 0 
Vi har regler i skolan som gör att alla kan trivas. 84 14 1 1 
Vuxna i skolan hjälper oss elever att lösa konflikter. 76 21 0 3 
Jag kan prata med någon vuxen om det är något 
jag funderar över. 

69 24 4 3 

Jag får rättvisa omdömen/betyg. * 64 33 0 3 
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* Årskurs 2 har ej besvarat denna fråga. 
I mitt skolarbete har jag hjälp av min individuella 
utvecklingsplan (IUP).  

60 27 12 1 

 
I elevernas kommentarer kan man bla läsa: 
”Det är roligt i skolan (elev år 2) 
”Jag tycker att den här skolan är väldigt bra och man har mycket klassråd och det är bra men med de 
här blå, grön och röd grupperna så är jag i blåa gruppen och då blir jag alltid ensam för att det är bara 
två tjejer i våran klass som går i den gruppen och då blir jag alltid utanför för att hon den andra tjejen 
är alltid med sexorna och då sitter jag alltid själv, så nästa termin skulle jag vilja vara i en bättre grupp 
som det finns mer vänner som jag känner bra och som är mina kompisar.” (elev år 5) 
”Det skulle nämligen vara roligt med en slags idrottsdag där man kan dansa, springa, sjunga, lösa 
uppgifter, o.s.v.” (elev år 5) 
”Jag tycker att vi borde ha mer elevrådsmöten. ” (elev år 5) 
 
Vårdnadshavare 
 
Juni 2016 
Enkätsvar vårdnadshavare år 2, 5 och 8 
Svarsfrekvens  % 

Instämmer 
Helt % Till stor del 

% 
Till viss 
del % 

Inte alls 
% 

Som vårdnadshavare informeras jag om skolas 
mål, innehåll, arbetssätt och värdegrund 

36 50 12 2 

Jag får löpande information om vad som händer i 
skolan. 

33 49 16 2 

Informationen från skolan är klar och tydlig. 18 57 23 2 
Den information som jag får gör att jag kan ge mitt 
barn hjälp och stöd i skolarbetet. 

27 43 25 5 

Jag känner mig delaktig i mitt barns skolarbete. 39 43 14 4 
Jag känner mig välkommen till skolan. 85 13 2 0 
Skolans personal visar tydligt att föräldrar är 
värdefulla. 

58 26 16 0 

Som förälder bemöts jag positivt och med respekt. 70 25 5 0 
Mitt barn upplever att det är till nytta för 
honom/henne att skolan samarbetar med oss 
föräldrar. 

47 28 25 0 

Som förälder upplever jag att jag kan ta upp saker 
jag är kritisk till. 

34 46 25 0 

Personalen ser mina synpunkter som en hjälp att 
ytterligare förbättra verksamheten. 

25 42 29 4 

Utvecklingssamtalen ger tydliga besked om 
elevens lärande och studieresultat i förhållande till 
krav och mål i läroplan och kursplaner. 

38 38 24 0 

Utvecklingssamtalen ger en tydlig bild av mitt barns 
sociala utveckling. 

43 41 14 2 

Mitt barn trivs och känner sig trygg på Järna 
Friskola. 

58 35 5 2 

 
Detta kan jämföras med föregående års svar: 
Juni 2015 
Enkätsvar vårdnadshavare år 2, 5 och 8 
Svarsfrekvens 72 % 

Instämmer 
Helt % Till stor del 

% 
Till viss 
del % 

Inte alls 
% 

Som vårdnadshavare informeras jag om skolas 
mål, innehåll, arbetssätt och värdegrund 

75 28 15 0 

Jag får löpande information om vad som händer i 
skolan. 

51 40 9 0 

Informationen från skolan är klar och tydlig. 42 36 17 5 
Den information som jag får gör att jag kan ge mitt 
barn hjälp och stöd i skolarbetet. 

28 43 23 5 
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Jag känner mig delaktig i mitt barns skolarbete. 30 53 15 2 
Jag känner mig välkommen till skolan. 89 9 0 2 
Skolans personal visar tydligt att föräldrar är 
värdefulla. 

64 30 6 0 

Som förälder bemöts jag positivt och med respekt. 77 21 0 2 
Mitt barn upplever att det är till nytta för 
honom/henne att skolan samarbetar med oss 
föräldrar. 

55 33 8 4 

Som förälder upplever jag att jag kan ta upp saker 
jag är kritisk till. 

53 36 9 2 

Personalen ser mina synpunkter som en hjälp att 
ytterligare förbättra verksamheten. 

45 31 22 2 

Utvecklingssamtalen ger tydliga besked om 
elevens lärande och studieresultat i förhållande till 
krav och mål i läroplan och kursplaner. 

43 36 19 2 

Utvecklingssamtalen ger en tydlig bild av mitt barns 
sociala utveckling. 

41 40 19 0 

Mitt barn trivs och känner sig trygg på Järna 
Friskola. 

77 19 4 0 

 
I kommentarerna från vårdnadshavare kan man bla läsa: 
”Bemötandet på skolan har blivit bättre igen, viktigt att all personal ser och hälsar på elever, föräldrar 
m.fl.” (Vårdnadshavare år 2) 
”SchoolSoft är ett bra verktyg, men som förälder till flera barn och som har många olika lärare kan jag 
uppleva det svårt att hitta rätt information ibland. ” (Vårdnadshavare år 5) 
”Informationen på Schoolsoft tenderar återkommande vara sen, inte sällan tvetydig.” (Vårdnadshavare 
år 5)( 
”Fantastiskt engagemang hos de lärare vi kommer i kontakt med. Fint med feedback om något 
behöver diskuteras, och snabbt agerande på de funderingar vi har från föräldrahåll. Det gör att både 
barnen och vi föräldrar känner oss sedda!” (Vårdnadshavare år 5) 
”Utvecklingssamtalen har tappat i kvalitet sedan barnen ska hålla i en del själva. För träningens skull 
kan jag förstå att barnen ska hålla i samtalen ensam, men för oss som har en bra dialog om 
skolarbetet på hemmaplan känns detta oeffektivt - vi får ta om en hel del av informationen för att få 
lärarperspektivet. Om läraren var med när eleven håller i utvecklingssamtalet skulle det ge mer.” 
(Vårdnadshavare år 5) 
”Upplever att mitt barn inte känner sig trygg i sin klass, att det förekommer nedsättande kommentarer 
och annan klassisk härskarteknik som utövas av ett flertal elever.” (Vårdnadshavare år 8) 
”Under grundskolan kan jag tycka att skolan ställer alldeles för låga krav på eleven. …..Om kraven var 
högre i grundskolan så skulle nog inte det bli så chockartat för eleven att börja gymnasiet.” 
(Vårdnadshavare år 8) 
 
 
Kupolstudien 
 
Järna friskola deltar sedan tre år tillbaka i Kupolstudien, en omfattande studie som 
genomförs av Karolinska institutet och berör pedagogiskt och socialt klimat i Sveriges 
skolor. Personal och elever i vissa utvalda klasser deltar i studien, där de bla får 
svara på en enkät. På Järna friskola har 27 elever och 18 lärare besvarat enkäten. 
På majoriteten av de undersökta områdena ligger Järna friskolas resultat över 
genomsnittet, vilket är att betrakta som att dessa områden fungerar väl på skolan. 
När vi jämför resultaten från innevarande läsår med föregående år är medelvärdena 
högre på dessa områden.  
 
Låga medelvärden visar på områden som skolan bör uppmärksamma i sitt fortsatta 
utvecklingsarbete. Enligt sammanställningen av elevresultaten för 2016 för Järna 
friskola var dessa områden: Elevernas upplevelse av skolledningens närvaro under 
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lektioner och visat intresse för deras studier, samt skolmiljön avseende 
rasterutrymmen. I lärarsvaren finns två frågeställningar som har låga värden. Dessa 
är ”I den här skolan är det vanligt att lärarna observerar och diskuterar varandras 
undervisning” och ”Eleverna måste klara grundläggande kunskaper och färdigheter 
innan de får gå vidare till nästa undervisningsmoment.” Enligt sammanställningen av 
resultaten 2015 fanns låga värden gällande Elevmedverkan, skolmiljö avseende 
rastutrymmen för elever samt skolledningens och lärarkollegiets deltagande på 
varandras lektioner. Området elevmedverkan har med andra ord förbättrats sedan 
föregående utvärdering. 
 
Det framgår inte av resultaten hur Järna friskola förhåller sig till övriga skolor som 
ingår i studien.  
 
 
Analys och slutsatser 
 
Järna friskolas vision lyder: ”Vi vill att vår skola ska vara en plats där alla har 
möjlighet att utvecklas efter egen förmåga och får möjlighet till utmaningar, samt blir 
bemötta med respekt och vänlighet.”. När vi summerar läsåret som har gott kan vi 
konstatera att vi är på god väg mot vår vision.  
 
Studieresultat och måluppfyllelse 
 
När eleverna i årkurs 9 avlutade grundskolan hade de i år ett betygsgenomsnitt på 
277 poäng. Det är den högsta poängen som hittills har uppnåtts på Järna friskola. 
Samtliga elever hade godkända resultat på nationella proven i Sv, Ma och En. Om 
man jämför detta med samma elevers resultat på nationella proven i årskurs 6 
(2013), har de förbättrat. Då var måluppfyllelsen 92 % i Sv, 100 % i Ma och 96 % i 
En. Elever som slutade år 9 i år var de första som fick betyg från årkurs 6. Deras 
betygsgenomsnitt var då 195 poäng, vilket ger en ökning från år 6 till år 9 med 82 
poäng. Vi kan konstatera, både utifrån nationella prov och betyg, att de åtgärder och 
som sattes in för eleverna och de undervisningsmetoder som har använts har varit 
framgångsrika, både för de elever som har behövt utmaningar för att nå högre mål 
och för de elever som har behövt anpassningar och stöd. I klassen har det funnits 
studiero och motivation, vilket i hög grad har bidragit till den höga måluppfyllelsen. 
 
Även i årskurs 6 är måluppfyllelsen god. Samtliga elever har nått godkända resultat 
på nationella proven i Sv, Ma och En och alla har lägst betyget E i alla ämnen. 
 
I år 3 finns ett par elever som inte når kunskapskraven i Sv och Ma på de nationella 
proven. Dessa elever har uppmärksammats under året och åtgärder är insatta. 
 
Vi har under året använt oss av vår ”Anpassningslista” för att dokumentera och 
tydliggöra de anpassningar som görs för enskilda elever. Genom detta arbete har det 
blivit tydligare för både elever, undervisande lärare och vårdnadshavare vilka 
anpassningar som olika elever har behöv av. Anpassningarna har bidragit till att flera 
elever når kunskapskraven. Dokumentationen har underlättat lärarnas arbete och 
färre elever är i behov av åtgärdsprogram. De lärare som arbetar nära eleverna med 
anpassningar följer dessa i mycket hög grad, problemet finns när det gäller 
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information till lärare i andra arbetslag. Detta är ett tydligt förbättringsområde för 
skolan. 
 
De elever som inte når kunskapskraven i ett eller flera ämnen har åtgärdsprogram, 
men enstaka undantag förekommer. Det finns också elever där åtgärderna har satts 
in sent, liksom där åtgärderna har utvärderats för sent eller inte alls. Det förekommer 
också att de åtgärder som man har fattat beslut om inte har genomförts fullt ut. Här 
finns helt klart ett förbättringsområde för skolan. Information till lärare i andra 
arbetslag om anpassningar och åtgärder behöver också bli bättre och ska ses som 
ett fortsatt utvecklingsområde för skolan. 
 
Genom att lärarna skriver LPP för alla arbetsområden blir det tydligt för elever och 
vårdnadshavare vilket centralt innehåll som behandlas, vilka mål eleverna ska arbeta 
mot, hur det ska ske och måluppfyllelsen utvärderas och bedöms. En majoritet av 
lärarna gör detta, men det finns fortfarande brister, främst när det gäller de lägre 
årskurserna. Vi behöver ha kvar LPP för alla ämnen och årskurser som ett mål i 
nästa års verksamhetsplan.  
 
Elevernas studieresultat följs upp och dokumentäras kontinuerligt genom att lärarna 
fyller i ämnesmatriserna. Detta fungerar bäst för de äldre eleverna. Från årskurs 6 
och uppåt är matriserna viktiga för eleverna genom att de kan följa hur de ligger till 
och vad de ska göra för att utvecklas kunskapsmässigt. För de yngre eleverna är 
ämnesmatriserna inte lika självklara för att följa kunskapsutvecklingen. Här blir det 
muntliga samtalet viktigare i samverkan med IUP. Det finns ett behov av att utveckla 
arbetet med att följa elevernas kunskapsutveckling i de yngre åren, tex genom någon 
form av portfolio. 
 
Mentorssamtalen är viktiga för eleverna, men tyvärr får dessa inte det utrymma som 
är önskvärt. Flera lärare, avsett årskurs, uppger att det inte genomför mentorssamtal 
i den omfattning de skulle önska. Här behövs förändringar i schemat som möjliggör 
kontinuerliga mentorssamtal. 
 
Utvecklingssamtalen genomförs i början av varje termin, vilket ger goda 
förutsättningar för att skriva en IUP som eleverna arbetar med under resten av 
terminen. Eleverna upplever inte att de har så stor nytta av sin IUP. Synpunkter har 
inkommit från vårdnadshavare gällande de elevledda samtalen. Här behövs en 
diskussion om hur de ska utformas så att vi både kan behålla modellen med 
elevledda samtal och få vårdnadshavare som känner att samtalen ger dem värdefull 
information, allt i framåtsyftande lärande för eleverna. 
 
Studiero och trygghet 
 
Generellt råder studiero och trygghet i alla klasser på skolan. Det förekommer till och 
från oro på vissa lektioner, beroende på vilket ämnen det är, hur lektionen leds och 
vilka elever som deltar. I de fallen förs samtal med berörda pedagoger och åtgärder 
sätts in. Detta är ett ständigt pågående arbete som kommer att fortgå framöver. 
Utöver att anpassa undervisningsmetoder och ha ett gemensamt förhållningssätt har 
resurser i form flera vuxna per grupp tillsatts. Att ha flera vuxna närvarande vid 
övergångar och på raster bidrar till ökad trygghet och färre kränkningar. Inför läsåret 
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anställdes en elevassistent i årskurs 7-9, som främst har arbetat i årskurs 8, vilket 
har bidragit positivt för de äldre eleverna.  
 
Ett par allvarligare incidenter har inträffat under året, som har föranlett specifika 
åtgärder. Dessa har givit önskat resultat. 
 
Sett till elevenkäterna uppger färre elever att de trivs och har kompisar i skolan 
jämfört med föregående läsår. Det är också färre som anser att skolans regler bidrar 
till trivselns samt att vuxna hjälper dem med konfliktlösning. Det är främst svaren från 
elever i år 8 som bidrar till minskningen. Det kan tolkas som att de åtgärder som har 
satts in inte har varit tillräckliga och att vi behöver sätta in andra åtgärder inför 
kommande läsår. Även vårdnadshavares enkätsvar ger samma indikationer. Inför 
vårterminen slutade en tongivande pedagog i arbetslag 7-9 och kunde inte ersättas 
av en likvärdig pedagog. Utöver detta har en ordinarie lärare varit föräldraledig. Båda 
dessa lärare har varit klassansvariga för år 8, vilket med stor sannolikhet har bidragit 
till elevernas och vårdnadshavarnas svar.  
 
Trygghetsgruppens arbete har utvecklats under läsåret. Arbetet med en plan för EQ-
arbetet är påbörjat med inte klart. Vi fortsätter med detta under kommande läsår.  
 
Faddergrupperna är en fortsatt styrka i skolans trygghetsarbete. 
 
Tillsammans med eleverna har vi genomfört projektet ”Vi går till Syrien” där vi 
samlade in pengar till barn på flykt. Projektet avslutades på FN-dagen då vi 
genomförde vår Trygghetsdag. Projektet uppmärksammades i lokala medier och på 
olika bloggar. 
 
Organisation och personal 
 
Organisationen i arbetslagen har fungerat bra. Upplevelsen är att vi har haft rätt 
person på rätt plats. Den personalstyrka som vi har haft under läsåret har haft rätt 
sammansättning och det är viktigt att vi kan behålla personal i den omfattningen för 
att bibehålla både god kunskapsutveckling och trygghet på skolan. Ett sent 
läraravhopp i början av terminen blev försvårande för arbetslag F-2, men det kunde 
lösas och från vårterminens start har vi haft ordinarie personal på plats. För arbetslag 
7-9 inträffade en likande situation under vårterminen, då vi ej hittade rätt ersättare för 
personal som slutade. Detta är löst inför kommande läsår. Vi kan konstatera att det 
blir allt svårare att hitta och rekrytera legitimerade lärare. Det är därför av största vikt 
att behålla och vidareutbilda vår personal tex genom att låta dem ingå i lärarlyftet och 
VAL. 
 
Samverkan inom arbetslagen fungerar mycket bra. Mellan arbetslagen är samverkan 
bättre, men det finns fortfarande flera förbättringsområden, både när det gäller rent 
praktiska saker och elevärenden. 
 
Elevhälsoteamet har träffats kontinuerligt. Det krävs god samverkan pga att alla i 
teamet inte arbetar samma dagar, men det har fungerat bra. Tillgången på 
skolsköterska har varit tillräcklig. Under kurators tjänstledighet, saknades den 
resursen och visst elevvårdsarbete blev lidande. Den specialpedagogiska resursen 
upplevs som otillräcklig för de yngre eleverna. Vi behöver se över hur vi prioriterar 
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specialpedagogens arbete inför kommande läsår. Rektor har genomfört planerade 
lektionsbesök i högre omfattning är tidigare läsår, vilket kommer att fortsätta under 
kommande läsår och kopplas till det pedagogiska utvecklingsarbetet. 
 
Att låta en person att ta hand om personalfrånvaro och vikarietillsättning, har fungerat 
bra och minskat stress för övrig personal. Vi har haft bättre översikt över frånvaron 
och kunnat fördela vikarietimmarna bättre. God tillgång på vikarier och 
elevassistenters närvaro har också bidragit till en bättre situation vid 
personalfrånvaro. 
 
Allt fler i personalen använder sig av IKT i enlighet med givna direktiv. 
 
Skolbarnsomsorgen 
 
Satsning på att låta personalen i skolbarnsomsorgen ha sin planeringstid gemensamt 
under en förmiddag har fallit väl ut och bidragit till en utveckling av verksamheten. 
Personalen har planerat och genomfört en verksamhet av god kvalité. Verksamheten 
har varit kopplad till de arbetsområden och teman som eleverna har arbetat med 
under skoldagen vilket har bidragit till att skapa en helhet för eleverna. 
Planeringstiden ska att ligga kvar på liknande sätt under nästa läsår. 
 
Pedagogiskt utvecklingsarbete 
 
Vi har under läsåret arbetat med att synliggöra lärandet och bedömning för lärande. 
Det har varit positivt att all pedagogisk personal har deltagit, även om alla inte känner 
att det har varit givande. Det är viktigt att vi framöver ser till hela verksamheten så att 
alla arbetslag känner hög delaktighet och att de får ut något av arbetet. 
Utvecklingsarbetet under läsåret 2016-2017 kommer att ta vid där vi slutade våren 
2016. Vi kommer att arbeta vidare med detta genom att: 
• Att skapa synliga tecken på lärande". Här handlar det om hur man skapar 

delaktighet genom att ställa olika typer av frågor som skapar delaktighet, 
syftar framåt och bidrar till ett ökat lärande. 

• "Att ge återkoppling som utvecklar lärandet". Med andra ord hur läraren ger 
konstruktiv feedback på elevernas svar. 

Vi kommer att arbeta vidare med F-9-perspektivet, i syfte att i ännu högre grad 
synliggöra progressionen i lärandet. 
 
Ett annat viktigt pågående arbete är att lyfta fram montessoripedagogiken. Vi har 
diskuterat vad montessoriinspirerad grundskolan innebär för oss. Detta ska vi 
fortsätta med under kommande läsår. Allt flera ämnes- och åldersintegrerade 
arbetsområden genomförts, vilket är positivt och helt i linje med montessoritanken. 
Utomhuspedagogiken har fått ta mer plats och blivit mer tvingande. Detta har 
inneburit att flera utedagar har genomförts för år 7-9. Det är fortfarande många lärare 
som inte tar hänsyn till vare sig montessoritanken eller utomhuspedagogiken när de 
planerar sina arbetsområden. Detta är ett fortsatt utvecklingsområde inför kommande 
läsår. 
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Samverkan med hemmen 
 
Samverkan med hemmen är god. Svaren från enkäten från vårdnadshavare skiljer 
sig inte nämnvärt från tidigare år. Schoolsoft fungerar som vår främsta kanal för 
informationsutbyte. Det finns fortfarande synpunkter på hur Schoolsoft används, 
liksom hur, var och när information framförs. Detta måste vi fortsätta att vara 
uppmärksamma på så att vi har god framförhållning och ger tydlig och samstämmig 
information.  
 
Biblioteket 
 
Vid skolinspektionen våren 2015 framkom att det behövdes förbättringar gällande 
skolbiblioteket. Under läsåret har en personal haft tid avsatt med att utveckla 
biblioteket. Resurser har tillsatts för inköp av litteratur. Ytterligare insatser behövs, 
främst gällande inköp av litteratur anpassad för äldre elever samt faktalitteratur. 
Arbetet med att organisera biblioteket har fortgått under läsåret och kommer att 
fortsätta under nästa läsår. 
 
Arbetsmiljö 
 
Skolans arbetsmiljö är generellt sett god. Lokalerna är fina och vi har lite förstörelse. 
De flesta lokaler är väl anpassade till det de är avsedda för. Det råder dock brist på 
lämpliga lokaler ibland, vilket medför att vi får hålla lektioner i lokaler som inte är 
avsedda för undervisning alternativt inte för det ämne som man undervisar i. Till 
nästa läsår behöver vi se över om vi kan organisera på annat sätt, tex genom att i 
stället för undervisning i halvklass ha två lärare i klassrummet.  
 
Elevtoaletterna har varit ett problem under året, då de drabbats av oacceptabel 
nedsmutsning. Att hålla toaletterna låsta och låta eleverna hämta nyckel av 
personalen är ingen långsiktig lösning och den känns främmande för vår skola.  
 
De äldre eleverna upplever att det är brist på bra ställen för dem att vara på under 
raster och håltimmar. En lösning på detta är att ha flera raster där de måste vara 
utomhus och att minimera antalet håltimmar. 
 
Det har varit trångt i matsalen för arbetslag 3-6. Inför nästa läsår behöver vi dela in 
eleverna i 4 matlag istället för de 3 vi har haft i år. 
 
Ekonomi 
 
Trots minskad skolpeng från Södertälje kommun är prognosen att skolan får ett 
överskott i slutet av 2016. Överskottet investeras i bla flera elevdatorer och en 
uppfräschning av skolans lokaler.  
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Skolans utvecklingsområden 
 
Utifrån genomförda utvärderingar och analysen av dessa framkommer följande 
utvecklingsområden för Järna friskola inför kommande läsår: 
 

• Vidareutveckla och synliggöra den montessoripedagogiska grundidén. 
• Arbetat vidare med att synliggöra lärandet och bedömning för lärande. 
• Vidareutveckla skolbiblioteket. 
• Vidareutveckla samarbetet mellan arbetslagen, främst gällande pedagogiska 

frågor och informationsutbyte gällande elevärenden. 
• Arbeta vidare med tidigare anpassningar och åtgärder, samt uppföljning och 

utvärdering av dessa. 
• Utveckla elevernas inflytande över sina studier. 
• Få en väl fungerande IKT-verksamhet, både gällande utbildning av personal 

och tillgängliga, fungerande verktyg som tas om hand på lämpligt sätt. 
• Tydligare information och ökat samarbetet med elevernas vårdnadshavare. 
• Öka andelen lärare med lärarlegitimation. 
• Tydligare dokumentera och utveckla fritidshemmets verksamhet. 

 
Utvecklingsområdena redovisas utan inbördes prioritering. 
 
 
Förslag på Mål för läsåret 2016/2017  
 

• Alla elever skall nå kunskapskraven i alla ämnen.  
• När eleverna slutar årskurs nio ska samtliga vara behöriga till ett nationellt 

program i gymnasieskolan. 
• Skolan ska kännetecknas av arbetsro och lugn. Alla elever ska känna att de 

har en god och trygg inlärningsmiljö. 
• Vidareutveckla den montessoripedagogiska grundidén. Det ska vara tydligt att 

Järna Friskola har en montessoriinriktning. 
• Kunskapskraven ska vara kopplade till lokala pedagogiska planeringar (LPP), 

skriftliga omdömen/ämnesmatriser, Individuella utvecklingsplaner (IUP) och i 
förekommande fall åtgärdsprogram (ÅP). Det ska finnas LPP för samtliga 
ämnen, arbetsområden, temaarbeten och årskurser.  

• Eleverna ska uppleva att deras IUP och ämnesmatriser är viktiga för deras 
lärande. Det ska finnas ifyllda matriser/omdömen för alla ämnen och 
årskurser.  

• Elevhälsoteamets utåtriktade arbete ska stärkas så att återkopplingen blir 
tydligare och teamet blir mera delaktigt i den dagliga verksamheten. Teamet 
ska verka för att snabbt ge handledning i svåra elevärenden.  

• Anpassningar och åtgärder ska snabbt sättas in för de elever där det finns 
behov. Dessa ska dokumenteras i anpassningslistan respektive 
åtgärdsprogram. Utvärderingen av ÅP ska ske snabbare. 

• Vi ska ha ett väl fungerande skolbibliotek, med både skönlitteratur och 
faktalittertur som är anpassad för elever i år F-9. 
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• Likabehandlingsplanen ska genomsyra hela verksamheten. Planen för EQ 
arbetet ska färdigställas. 

• På skolan ska råda nolltolerans när det gäller kränkningar och mobbning. 
Samarbetet mellan arbetslagen ska stärkas ytterligare, främst gällande 
pedagogiska frågor och elevärenden.  

• Vi ska verka för att öka andelen lärare med lärarlegitimation. 
• Vi ska verka för att bättre utvärdera och dokumentera fritidshemmets arbete i 

syfte att och utveckla dess verksamhet. 
• Den pedagogiska utvecklingsgruppen ska träffas kontinuerligt och verka för att 

den pedagogiska diskussionen förs vid arbetslagmöten, APT och 
ämnesträffar. 

• Det pedagogiska utvecklingsarbetet ska, utöver montessoripedagogiken, vara 
inriktat på att synliggöra lärandet och bedömning för lärande, samt samverkan 
F-9 i syfte att synliggöra den röda tråden genom undervisningen i vår skola. 

• Metoden ”No hand up” ska vara en naturlig del i kommunikationen under alla 
lektioner. Kommunikationen ska vara av det slag som för lärandet framåt. 

• Rektor ska genomföra lektionsbesök hos alla pedagoger och klasser under 
läsåret. 

• Skolans lokaler, både inomhus och utomhus, ska erbjuda en god lärandemiljö, 
de ska vara ändamålsenliga och fria från nedskräpning och förstörelse. 

• Utomhuspedagogiken ska vara en naturlig del i undervisningen i alla 
årskurser.  

• Temat ”Teknik förr och nu”, med utgångspunkt i Järna, ska genomföras. 
• Vi ska utveckla elevernas kontakt med arbetslivet. Detta ska ske bl.a. genom 

att knyta fler kontakter med arbetsplatser/företag i närområdet och därigenom 
skapa bättre PRAO-verksamhet och fler studiebesök. 

• Vi ska erbjuda eleverna lektioner i dans. Varje klass ska ges möjlighet att delta 
i ett kulturevenemang under läsåret. Årskurs 9 ska producera och framför en 
musical. 

• Skolans IKT skall vara väl fungerande.  
• Vi ska fortsätta använda Schoolsoft som ett kommunikationsverktyg. 

Informationen till vårdnadshavare ska var tydlig och ha god framförhållningen.  
• Skolan skall ha en ekonomi i god balans. Eventuellt överskott investeras i 

verksamheten. 
 

 
Avslutning 
 
Vi kan se tillbaka på ett väl genomfört läsår på Järna friskola. Vi har aldrig tidigare 
haft så högt betygsgenomsnitt för vår avgångsklass som i år. Även när det gäller 
trivsel och trygghet har vi höga värden, även om dessa har gått ner något i år. Flera 
forskare, däribland Jonas Höög (2015) har ställt sig frågan "Vad är en framgångsrik 
skola?". Han beskriver två olika mått på skolors måluppfyllelse, kunskapsmål 
respektive sociala mål, för att mäta hur framgångsrik en skola är. En skola som 
uppnår både kunskapsmål och sociala mål betecknas som en framgångsrik skola. 
Med utgångspunkt från detta kan vi konstatera att Järna friskola är en framgångsrik 
skola. Men bra kan bli bättre och det är det vi måste ta fasta på inför kommande 
läsår. Genom att sätta upp mål och arbeta mot dessa är det min förhoppning att vi 
kan fortsätta vara en framgångsrik skola och att vi kan ta ett steg till mot högre mål. 
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Ett stort tack till elever, vårdnadshavare, personal och styrelse för ett väl genomfört 
läsår! 
 
 
 
Järna 2016-06-29 
 
 
 
Charlotte Dackebro  
Rektor 
Järna friskola 
 
 


