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Skolinspektionens enkät 

Under hösten gjorde skolinspektionen en enkät med samtliga vårdnadshavare 

på skolan. Svarsfrekvensen är väldigt låg, endast 66 föräldrar (av ca 580) har 

svarat på enkäten. Det gör tyvärr att resultatet inte blir så användbart. Nästa 

undersökning är om 2 år, och till dess vill vi försöka få upp svarsfrekvensen. 

 

Anpassningar för elevers behov 

En del i skolinspektionens enkät som vi fått lågt resultat i är ”anpassningar för 

elevens behov” 

 

Charlotte Edebrant, specialpedagog, berättar om de anpassningar och stöd som 

görs. 

 

 Anpassningar kan göras för elever som har svårt att nå målen, och de 

kan göras på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. 

 

 Vi har till detta läsår gjort en omorganisation för att möta behov. Det 

innebär att vi har 2-lärarsystem i F-3, och 3 lärare på 2 klasser i år 4-6. 

Syftet är att öka lärartätheten samtidigt som man minskar antalet vuxna 

kring mellanstadiebarnen. 

 

 Lärplattor med digitala hjälpmedel finns för alla elever i år 1-6 . Det 

finns bl a inläsningstjänst (läromedel inlästa). Det finns också 

”legimus” (bibliotek för elever med läsnedsättning) och appar för 

talsyntes och skrivande. 

 

 I samtliga klasser jobbar vi med strukturer för tydlighet så att eleverna 

vet vad som ska hända, dagens schema. Start och avslut av lektioner ska 

vara liknande oavsett vilken lärare som undervisar.  Detta för att skapa 



en förutsägbarhet där eleverna kan känna sig trygga med samma 

rutiner. 

 

 I vissa klasser arbetar man med ytterligare tydliggörande pedagogik 

med exempelvis bildstöd, förförståelse inför nya arbetsområden, 

checklistor mm.  

 

 Elever kan på individnivå behöva eget arbetsschema, eller andra 

anpassningar som extra muntlig instruktion, klassrumsplacering, träna 

extra på vissa färdigheter under en period.  

 

 Vi försöker lägga fokus på hur vi organiserar så att alla elever ska 

känna sig inkluderande. Undervisning utanför klassrummet kan man 

göra i perioder, men det ska inte vara några permanenta lösningar.  

 

 När vi ser att det är stora behov så jobbar vi hårt på att hitta 

anpassningar och bemöta utifrån grupper och elever. Ibland kan det ta 

tid.  

 

 All personal har tillgång till konsultation av de olika professionerna i 

elevhälsan. Elevhäsloteamet består förutom av rektor och biträdande 

rektor av speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator och 

skolpsykolog. 

 

 Organiserade rastlekar med pedagoger finns på varje förmiddagsrast för 

de som vill delta. Syftet är att erbjuda ett roligt alternativ till 

sysselsättning på rasten, samt öka tryggheten. 

 

Samverkan med föräldrar 

 Samarbetet med föräldrarna är det avgörande. Om skola och föräldrar 

kan jobba tillsammans fungerar det som bäst. 

 

 Får föräldrarna tillräcklig information kring vad man arbetar med? De 

föräldrar som är närvarande tycks anse att veckobreven ger en bra 

information på gruppnivå, och de tycker att de själva kan efterfråga om 

de vill ha mer specifik information. 

 

 

 Samma mall på infobreven underlättar för föräldrar med barn i flera 

klasser. 

 

 Det skulle kunna vara en fördel med något mer information om vad 

som sker på hela skolan, exempelvis sådant vi diskuterat idag om 

anpassningar och att alla lärare går en gemensam fortbildning som heter 

”läslyftet”. Läslyftet under höstterminen handlade om läsintresse och 

läslust. Under vårterminen handlar läslyftet om ”från vardagsspråk till 

ämnesspråk” – om hur man bygger upp begrepp och språk för att förstå 



innehållet och öka kunskapen i de olika ämnena. Ett brev från 

skolledningen ett par gånger per termin kanske? 

 

 Ett annat sätt att få insikt i hur skolan fungerar idag, och vad som 

”händer” i elevernas värld är att exempelvis ta del av artiklar. Finns det 

något smidigt sätt att lösa det, med ett forum där vi delar med oss av 

intressant artiklar för den intresserade föräldern? 

 

 Frågan om en gemensam föreläsning för föräldrar lyfts igen, 

exempelvis om Sociala medier. Vi ber representanterna att på 

föräldramöten undersöka intresset i klasserna. 

 

 

 

Öppet hus 

Förslag från skolledningen att eleverna har en förskjuten skoldag under öppet 

hus, så att eleverna ha lektion mellan 15-16. Då kan intresserade föräldrar 

närvara. Mottogs positivt. 

 

Förslag från föräldragruppen att vi till denna gång kan involvera barnen lite 

mer, och de gärna aktivt kan få visa och berätta.  

 

 

Uppföljning av från förra mötet i november 

Månadsbrev från fritids har börjat. Mejlen borde komma igång. Digital 

anmälan om sportlovet fungerade bra. Överhuvudtaget upplevs fritids lugnare 

och en förbättring på fler av de synpunkter som framkom efter förra mötet. 

 

Låsning av dörr till expedition 

Ett stort antal elever och föräldrar passerar idag genom expeditionen på 

morgonen. Det fungerar inte bra, då det är störande för personalen som behöver 

kunna diskutera dagen med varandra. Det är också ur säkerhetsperspektiv svårt 

att ha uppsikt över om någon obehörig kommer in på skolan.  Därför kommer 

dörren kommer att låsas. Info till alla kommer ut via veckobreven när det sker. 

 

Frågor från klasserna 

Inga övriga punkter har framkommit till representanterna. 

 

 

Nästa möte 

Nästa möte är 23 april kl 18. Då kommer vi prata om trygghetsteamet och 

skolans trygghetsarbete. 

 

 

/Tove Franzson 

 

 



 

 

 

    


