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Kvalitetsredovisning 2014/15 
 
Kvalitetsredovisningen bygger på utvärderingar, enheternas uppföljningar, 
verksamhetsplaner samt besök i verksamheterna. Kvalitetsredovisningen beskriver alla 
enheter i Horns skolområde. Det faller sig naturligt då enheterna samarbetar i olika frågor 
och enheterna ryms inom samma budget. Skolområdet består av orterna Horn och Björkfors, 
med skolan i Horn som innefattar förskoleklassen-åk 6, förskolan i Horn och förskolan med 
integrerat fritidshem i Björkfors.  

Rektors/förskolechefens ansvar 
 
Rektor/förskolechef har, som pedagogisk ledare och chef, det övergripande ansvaret för att 
de olika verksamheterna som helhet inriktas mot de nationella målen. Kommunen ger 
förutsättningarna för att organisera och utveckla arbetet i förskolan, förskoleklassen skolan 
och fritidshemmet. Rektor/förskolechefen har ett särskilt ansvar för att detta sker. 

Förutsättningar för verksamheten 

Ekonomiska 
Inför varje nytt budgetår tilldelas området resurser som fördelas efter Barn- och 
utbildningsförvaltningens principer. Resurserna består av medel till tjänster, läromedel, 
fortbildning, lokalhyra etc. I vissa fall måste rektor/personalchef göra avsteg från 
principerna, när det t.ex. gäller personaltäthet, för att en verksamhet ska fungera. I förskolan 
Kantarellen i Björkfors går det få barn och förskolan har långa öppettider. Det gör att de 
personella resurserna inte kan fördelas enligt kommunens beräkningsmodell. 
Förvaltningschef, rektor/förskolechef och ekonom har regelbunden budgetuppföljning. 
Inköp av olika läromedel, förbrukningsmaterial, lekmaterial etc. ansvarar utsedda personer 
inom varje enhet för. Inköpen regleras av kommunen ingångna avtal. Rektor/förskolechefen 
är ytterst ansvarig för områdets budget.  

Personella 
De personella resurserna är avhängiga antal barn/elever som är inskrivna. Under senare år 
har barn/elevantalet sjunkit och antalet tjänster har därmed minskat inom förskolan, 
förskoleklass och grundskolan. Fritidshemmet har däremot ökat sitt elevantal under senare 
år. Till viss del beror det på att flera föräldrar väljer att ha platserna att kvar för sina barn så 
länge det är möjligt. Vissa föräldrar nyttjar fritidshemmets erbjudande att låta sitt barn gå på 
fritids enstaka dagar, till exempel vid lov.  
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Vi har under läsåret 2014/15 haft personal anställda på Instegsjobb och Nystartsjobb, som 
har arbetat både i förskolan, förskoleklass, skolan och fritidshemmet. Detta har skett i 
samarbete med Arbetsförmedlingen. Dessa personer har i huvudsak arbetat med 
modersmålsundervisning i somaliska och arabiska samt med studiehandledning i 
grundskolan.  
 
Skolpsykolog, skolsköterska och logoped är centralt anställda inom Elevhälsan. Horns skola 
har under läsåret haft tillgång till skolpsykolog och skolsköterska torsdagar varannan vecka. 
Logopeden kommer varje vecka, på torsdagar, och arbetar med elever som är i behov av 
språkstöd. Logopeden handleder i vissa fall även lärarna. Förskolan har också tillgång till 
språkstöd. De barn som är i behov av särskilt stöd när det gäller språket får det dels genom 
Barnhälsovårdens logoped samt genom kommunens språksamordnare i förskolan. 
 
Kökspersonal, lokalvård och vaktmästeri administreras av Intern-service och 
fastighetskontoret.  

Kompetensutveckling  
Kompetensutvecklingsinsatser samordnas i möjligaste mån inom kommunen och går i linje 
med verksamhetens/kommunens prioriterade utvecklingsområden. Kompetensutveckling är 
en stående punkt på APT och på ledningsgrupper för rektorer och förskolechefer. 
Exempel på samordnade insatser i kommunen är Matematiklyftet för lärare i grundskolan, 
samt entreprenöriellt lärande i förskolan genom Framtidsfrön. 
I det årliga medarbetarsamtalet ges alla medarbetare möjlighet att påverka innehållet i den 
egna kompetensutvecklingen. Varje medarbetare som så har önskat, har utöver de 
samordnade utbildningsinsatserna, fått individuell utbildning under läsåret. 

Materiell 
Eleverna i skolan har god tillgång till datorer. Datorerna byts ut efterhand enligt en tidsplan 
fastställd av IT-enheten. Eleverna har också tillgång till ett par surfplattor. Skolan i Horn har 
interaktiva skrivtavlor i de flesta klassrum och trådlöst nätverk. Alla lärare disponerar en 
egen bärbar dator. Digitalkamera och projektorer finns också på skolan. Förskolorna har 
tillgång till datorer och surfplattor som personalen disponerar tillsammans. Dessa används 
även av barnen.  
 
Skolan och förskolorna arbetar med olika NTA-material (Naturvetenskap och Teknik för Alla) 
sedan ett antal år tillbaka. Horns förskola har en NTA-utbildare som arbetar med NTA-
utbildning i hela kommunen med inriktning mot förskolans personal. 
För övrigt används traditionella läromedel, men en hel del egentillverkat och individanpassat 
material finns också i skolan och i förskolorna. 

Arbetsorganisation 
Horns skola har få elever i vissa årskullar och vi arbetar åldersblandat inom vissa ämnen. Till 
exempel i vissa lektioner som musik, bild och idrott arbetar eleverna tillsammans i större 
grupper. Vi har även åldersblandade grupper i andra ämnen när det är lämpligt. 
Fritidshemmet och skolan, främst F-åk 1, har ett nära samarbete. Det faller sig naturligt då 
man delar lokaler och viss mån även personal. Vi har modersmålsundervisning och 
studiehandledning i somaliska och arabiska i förskoleklassen och grundskolan. 
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I förskolan i Horn har vi delat barnen i två grupper, 1-3 år och 4-5 år. Kantarellens förskola i 
Björkfors har av naturliga skäl en syskongrupp med integrerat fritidshem. 
Fritidshemmet i Horns skola samarbetar med förskolan i Horn varje dag vid stängning samt 
vid skollov.  

Ledning och administration 
Övergripande tjänster i skolområdet Horn: 
Rektor/förskolechef 100 %  
Fritidspedagog med administrativa arbetsuppgifter 30 % 

Områdets systematiska kvalitetsarbete 
Årliga rutiner som gäller fastighets- och psykosocial skyddsrond och brandskydd har 
genomförts. Området har en samverkans- och arbetsmiljögrupp bestående av skyddsombud 
från Svenska Kommunal och Lärarförbundet som följer upp dessa frågor tillsammans med 
rektor/förskolechef. En arbetsmiljöenkät genomförs en gång om året under hösten. 
Resultatet analyseras och en handlingsplan upprättas därefter med ett tydligt ansvar för 
förbättringsåtgärder som är tidsbestämda.  
 
Skolbarometern är ett enkätverktyg som hjälper skolan att analysera elevens och lärarens 
arbetsmiljö. Enkäten genomfördes i åk 5 och åk 6 under höstterminen 2014. Resultaten i 
Skolbarometerns undersökning redovisas från en övergripande kommunnivå där vi ser alla 
elevers gemensamma resultat ända ner till resultaten på klassnivå. Resultaten diskuteras i 
arbetslagen och ska ligga till grund för planering, organisation och förhållningssätt. 
I förskolan genomförs en föräldraenkät samt en barnenkät årligen. Den sammanställs så att 
det går att jämföra resultat från förskolor i hela kommunen.  

Elevvård 
Skolans elevvårdsteam består av skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog och 
rektor/förskolechef. Varje termin har vi elevgenomgångar, EVG, då elevvårdsteamet ser över 
alla elevers kunskapsnivå och sociala situation. 
 
När det gäller elever som är i behov av särskilt stöd kallar rektor till EVK, elevvårdskonferens. 
Till dessa möten kallas förutom elevvårdsteamet även föräldrar/vårdnadshavare och 
klasslärare. Logoped, personal från habiliteringen och socialtjänsten kallas in vid behov. Vi 
har en handlingsplan för elevvårdsarbetet i vårt område. 
 
I förskolan kontaktar personalen förskolechefen om ett barn är i behov av särskilt stöd eller 
vid misstanke om att ett barn far illa. Det är rektor/förskolechef som gör anmälan till 
socialtjänsten. Den är alltid skriftlig men vid brådskande fall tas telefonkontakt först. Från 
det att personalen i förskolan, fritidshemmet eller skolan har slagit larm ska det gå högst två 
dagar innan en skriftlig anmälan har kommit in till socialtjänsten. Rör det sig om misstanke 
om misshandel och övergrepp ska både muntlig och skriftlig anmälan ske omedelbart.  

IUP med skriftliga omdömen 
Klasslärarna har utvecklingssamtal i början av varje termin med elev och föräldrar. Vid 
samtalen tar läraren upp elevens utveckling inom alla ämnen samt elevens sociala situation i 
skolan.           
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Alla elever får ett skriftligt omdöme i varje ämne. Elev och förälder/vårdnadshavare får ett 
skriftligt besked om hur eleven ligger till i förhållande till kunskapsmålen i alla ämnen. Vid 
utvecklingssamtalen tar läraren upp elevens sociala utveckling muntligt. 
En enhetlig modell för IUP med skriftliga omdömen har tagits fram i kommunen. 
Dataprogrammet Infomentor används för ändamålet. Där skriver lärarna in omdömen i alla 
ämnen för varje enskild elev. 

Handlingsplan för motverkande av läs-och skrivsvårigheter i Kinda kommun 
 

Svenska:  
Förskolan 1-4 år Babblarna 
5-åringar Språklekar före Bornholmsmodellen  

Screening OAS 
Förskoleklass  OAS uppföljning 

Bornholmsmodellen (15-veckorsprogram) 
Diagnos 

Åk 1 BAS, Bokstavsdiagnos 
DLS – Läsförståelse 
Ljudenlig stavning/Gajbert 
H4 

Åk 2 Vilken bild är rätt? /Lundberg  
DLS – Läsförståelse  
DLS – Rättstavning 
H4 

ÅK 3 
 

H4 -ht 
Vilken bild är rätt? /Lundberg 
DLS – Läsförståelse 
DLS – Rättstavning 
H4-vt 
Nationella prov för åk 3 i svenska och svenska som andra språk   

Åk 4 DLS – Ordförståelse 
DLS – Läshastighet  
DLS – Stavning 1 
H4  

Åk 5 DLS – Ordförståelse 
DLS – Läsförståelseprov 
DLS – Stavning 1 
H4 

Åk 6 Nationella prov 
Svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. 

  

Övriga tester och diagnoser 
I Horns skola valde vi att frivilligt genomföra ämnesproven i so och no i åk 6 trots att de inte 
längre är obligatoriska. Vi ville ha med resultaten på dessa prov som en rättssäker del i 
bedömningen. Eleverna bedöms fortlöpande både skriftligt och muntligt. Vi har nationella 
ämnesprov i åk 3 och i åk 6. Det finns inga speciellt framtagna tester för elever med svenska 
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som andraspråk. De tester som är lämpliga används. I matematik och engelska används 
diagnoser och tester som följer läromedlet.  
I övriga ämnen testas eleverna efter kursplanens mål. 

Åtgärdsprogram 
Åtgärdsprogram upprättas när en elev är i behov av särskilt stöd och riskerar att inte nå 
målen. Skolans åtgärdsprogram är utformat utifrån Skolverkets rekommendationer. Rektor 
fattar beslut om åtgärdsprogram ska skrivas eller inte, grundat på klasslärarens bedömning 
och utredning. Klassläraren ansvarar för att åtgärdsprogram skrivs. I vissa fall hjälper 
specialpedagog/speciallärare till. Vårdnadshavare och elev är delges åtgärdsprogram och har 
möjlighet att påverka innehållet. I samband med att åtgärdsprogrammet skrivs bestäms även 
tid för utvärdering. Originalet av åtgärdsprogrammet ska alltid delges rektor. 
Åtgärdsprogrammet arkiveras på Horns skola. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Särskilt stöd innebär att eleven har anpassad undervisning och har en individuell plan för sitt 
lärande. Den anpassade undervisningen kan innebära att eleven exempelvis får sin 
undervisning förlagd utanför klassrummet under vissa lektionspass. Detta sker under en 
begränsad tid och utvärderas därefter. 
 
Intensifierat stöd innebär att eleven har specialpedagogiskt stöd och åtgärdsprogram och 
undervisas i sin ordinarie klass. 
 
Allmänt stöd är stöd som läraren ger i klassrummet exempelvis i form av anpassat 
läromedel. 
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Organisation 
Horns skolområdes organisation ansvarar för utbildning och lärande från förskolan upp till 
och med åk 6. Nämnden har två kontaktpersoner knutna till skolområdet. Enheterna i 
skolområdet leds av en rektor/förskolechef med totalansvar för respektive verksamhets 
organisation, ekonomi och måluppfyllelse.  
 
Verksamheterna är under läsår 2014/2015 organiserade enligt nedanstående översikt: 
 

Verksamhetsområden: Inskrivna barn/elever i snitt lå 2014/15: 
Horns förskola, 1-5 år 
Avdelning Lilla Blå och Fjärilen 

40 barn 

Horns skola, f-åk 6 75 elever 
Horns fritidshem, Kastanjen 43 barn 
Förskolan Kantarellen i Björkfors, 1-5 år 
Fritidshemmet integrerat i förskolan 

10 barn 
6 skolbarn 

Personal 

Horns förskola: 
Förskollärare 2,75 
Barnskötare 3,4 
Kökspersonal 0,5 

 
Förskolan följer kommunens beräkningsmodell när det gäller personaltäthet. 
Inga långtidssjukskrivningar, låg personalomsättning.   
I arbetstiden ingår också arbetsplatsträffar, planeringsträffar och föräldramöten som ligger 
på kvällstid. 

Horns skola: 
Lärare  7,7 
Resurs 0,6 

 
Språkundervisning i Kisa, slöjd/sltm och textil är inräknat.  
Modersmålslärare/studiehandledning är inte inräknat. 
Vi har inga långtidssjukskrivningar.  

Fritidshemmet Kastanjen i Horn:  
Fritidspedagog 0,75 
Barnskötare 1,0 

 
Inga långtidssjukskrivningar, låg personalomsättning. 
En del av personalens arbetstid i barngrupp fullgörs i skolan. I arbetstiden ingår också 
arbetsplatsträffar, planeringsträffar och föräldramöten som ligger på kvällstid. 
Fritidshemmet har sin stängning i förskolan. Förskolan och fritidshemmet samarbetar även 
vid lovdagar. 
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Kantarellens förskola/fritidshem i Björkfors 
Förskollärare 1,0 
Barnskötare 1,0 
Ekonomibiträde/ 
Lokalvårdare 

0,75 

 
Det går inte att följa kommunens beräkningsmodell. Förskolan är öppnar kl.06.00 och 
stänger kl.18.30. Trots lågt barnantal krävs det förhållandevis mycket personal. Inga 
långtidssjukskrivningar, låg personalomsättning. I arbetstiden ingår också arbetsplatsträffar, 
planeringsträffar och föräldramöten som ligger på kvällstid. 

Mål för verksamheterna  
De nationella målen och den kommunala skolplanens mål går att hitta i samma 
dokumentation, årets kvalitetsredovisning. All dokumentation och handlingsplaner finns att 
tillgå i de olika verksamheterna. De nationella styrdokumenten är ledande för all 
verksamhet. Prioriterade utvecklingsområden anges i den av fullmäktige antagna skolplanen. 
Alla mål är konkretiserade på verksamhetsnivå och tydliggjorda i arbetsplaner för respektive 
verksamhet.  

Utvecklingsområden 
 
Utvecklingsområden, som gäller för samtliga verksamheter, grundas på de nationella 
styrdokumenten. Kunskapsutvecklingen ses som central för vilken de övriga områdena är 
nödvändiga.    
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Lokal skolutvecklingsplan för Horns skolområde 2014/15 
I Horns skolområde ingår förskolor i Horn och Björkfors, F-åk 6 i Horns skola  
samt fritidshem i Horn. I Björkfors är fritidshemmet integrerat med förskolan.  
Vi vill skapa goda lär- och lekmiljöer för alla barn/elever oavsett ålder. 
Föräldrar/vårdnadshavare ska ha tilltro och känna tillit till oss vuxna som möter deras barn i 
våra olika verksamheter.  
 

Gemensamma utvecklingsområden för förskolan, F – åk 6 och fritidshem läsåret 2014/15: 
Utomhus- och hälsofrämjande pedagogik  
Grön Flagg 
Värdegrundsskapande pedagogik  
Barn/elever i behov av särskilt stöd  
NTA och entreprenöriell pedagogik  
Användning av digitala verktyg 
Möte med nyanlända  
Kultur  

 
 

Specifika utvecklingsområden för grundskolan läsåret 2014/15: 
Resultat, utvärdering och analys 
Betyg och bedömning 
Åtgärdsprogram 
Matematik 

 

Verksamhetsplan  

Mål för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem i Horn/Björkfors 
läsår 2014-15 
 
Förskolan, fritidshemmet och skolan har en betydande roll vad det gäller att bygga upp 
relationen till naturen och vår närmiljö. I skolplanen för Kinda kommun står följande att läsa: 
”Goda kunskaper i alla ämnen ska ge en grund för det livslånga lärandet. Barn, elever och 
studerande ska ges särskilda möjligheter att utveckla kunskap om våra lokala natur- och 
kulturmiljöer.” Vidare står det att läsa: ”Barn, elever och studerande ska erbjudas en sund 
och stimulerande miljö med helhetssyn på lärande och utveckling. Det betyder bland annat 
att alla barn och elever har rätt till en längre sammanhängande utevistelse under dagen med 
tillfälle till fysiska aktiviteter, lekar och naturupplevelser. 
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Område: Utomhus- och hälsofrämjande pedagogik 
Mål: Vi ska använda ”uterummet” ur ett pedagogiskt och ett 

hälsofrämjande perspektiv.  
Ansvar Alla  

 
Genomförande:  
Horns förskola Förskolans utegård inbjuder till mycket rörelse och lek. 

Utevistelsen är ett dagligt inslag i alla väder. Skogspromenader 
och samlingar är också en del av utomhuspedagogiken. ”Vi går 
på Luffen”, en uteaktivitet där vi går till skogen med 5-
åringarna. Där träffar barnen ibland en luffare och ”tant 
Skräpa”. De hjälper barnen få intresse för och att få kunskap 
om naturen. Förskolan, skolan och fritidshemmet har 
tillsammans tagit fram en folder som visar gången i det 
utomhuspedagogiska arbetssättet från förskolan – åk 6. Målet 
är att synliggöra utomhuspedagogiken för alla som är 
intresserade av att få veta mera om Horn och vilka 
förutsättningar det finns för barn att växa upp där. 

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Förskolans/fritidshemmets barn är ute varje dag. Utegården är 
anpassad för barnens lek. Med skogen tätt inpå är det naturligt 
att även leka och lära i den miljön. Specifika aktiviteter under 
året är: ”Flåsetvecka”, där barnen får prova olika 
motionsformer så som stavgång, orientering med mera, 
”cykeldag” där barnen tar med sig egna cyklar, Vasaloppet, 
Bamseloppet. 

Horns skola 
 

Skolan använder uteklassrummet ”Ängen” regelbundet. Även 
skolgården, med stora öppna ytor, inbjuder till olika typer av 
aktivitet. Vi har en fotbollsplan bakom skolan som blir 
skridskobana på vintern. Vi har använt i vårt uterum Ängen 
som ett uteklassrum och eleverna har haft lektioner där. 
Uterummet har även använts till samarbetsövningar och lek.  
Horns skola har en skolträdgård som sköts klassvis tillsammans 
med en farfar. Eleverna följer årstiderna och förbereder, sår, 
skördar och njuter av grönsaker och rotfrukter när vi lagar en 
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måltid till alla i skolan på hösten. Förskolan, skolan och 
fritidshemmet har tillsammans tagit fram en folder som visar 
gången i det utomhuspedagogiska arbetssättet från förskolan 
– åk 6. Målet är att synliggöra utomhuspedagogiken för alla 
som är intresserade av att få veta mera om Horn och vilka 
förutsättningar det finns för barn att växa upp där. 

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Fritidshemmet erbjuder uteaktiviteter varje dag, ett exempel 
på detta är gemensamhetslekar. Återkommande aktiviteter är 
till exempel matlagning utomhus och paddling. Vi har lagat 
mellanmål ute på skolgården och vid vårt vindskydd. Eleverna 
har lärt sig om friluftsliv som t.ex. eld, allemansrätt, anpassa 
klädsel, hantera kniv säkert, leka i utemiljö under olika årstider 
med mera. Elevernas egna intressen har tillvaratagits och de 
har utforskat saker i naturen när vi varit i skogen. Vi har också 
besökt de olika lekparkerna som finns i samhället. Förskolan, 
skolan och fritidshemmet har tillsammans tagit fram en folder 
som visar gången i det utomhuspedagogiska arbetssättet från 
förskolan – åk 6. Målet är att synliggöra utomhuspedagogiken 
för alla som är intresserade av att få veta mera om Horn och 
vilka förutsättningar det finns för barn att växa upp där. 

 
Utvärdering:  
Horns förskola Gården utvecklas ständigt, i år tillkom en vattenlekbana. Den 

har använts mycket av barnen som har utvecklat ett tekniskt 
tänk kring vatten.  ”Vi går på Luffen” är genomfört. Det har 
blivit få skogspromenader för de yngre barnen, istället har 
utegården, med sin lummiga skogsliknande miljö, prioriterats.  

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Utomhuspedagogiken prioriteras i verksamheten och det syns 
tydligt att barnen lär sig mycket om naturen och uppskattar all 
form av rörelse och utomhusaktivitet. 

Horns skola Uteklassrummet Ängen har använts regelbundet av alla 
klasser. Utvärdering efter varje lektionspass på Ängen saknas i 
viss mån. Skolgården behöver förnyas för att stimulera 
elevernas fria lek. Elevernas önskemål om fler och nya 
lekredskap har ännu inte infriats.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Uteaktiviteter har skett dagligen, både fritt efter elevens eget 
intresse och val, men även styrda aktiviteter som 
gemensamhetslekar. Åldersspridningen i gruppen har varit stor 
och därför har uteaktiviteterna fått anpassas efter barnens 
ålder och mognad. 

 
Åtgärder:  
Horns förskola Fortsätta utveckla gården. Flera organiserade aktiviteter under 

uteleken där pedagogerna vägleder och stimulerar barnens 
utveckling genom leken. Alla barn, oavsett ålder, ska få 
uppleva skogspromenader regelbundet.  
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Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Förskolan fortsätter att arbeta på nuvarande sätt till 
sommaren 2016 då förskolan/fritidshemmet avvecklas.  

Horns skola  Skolan har fått löfte om att skolgården ska rustas upp hösten 
2015. Utvärdering efter varje lektionspass ska ligga som grund 
för utomhuspedagogiken som arbetssätt. Skolan ska utveckla 
skolträdgården och undervisningen i uteklassrummet ”Ängen”. 

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Uppmuntra eleverna till att starta upp lekar själva och 
personalen kan observera och stötta vid behov. Fortsätta att 
arbeta utomhus på samma sätt som innan. Arbetet kommer 
att utvecklas utifrån eleverna önskemål och behov.   

 
 
 
 
 
 
 

Område: Grön Flagg  
Mål: Nå förskolans och skolans uppsatta mål i Grön Flagg. 
Ansvar Alla  

 
Genomförande:  
Horns förskola Förskolan fick ”Grön Flagg” vårterminen 2014. Grön Flagg-

målen under året har varit att spara på ritpapper, el och 
minska på matsvinnet, källsortera papper och plast, skapa med 
återbruks- och naturmaterial. Det finns ett Grön Flagg-råd. 

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Förskolan är inte certifierad men arbetar enligt Grön Flagg-
modellen i den utsträckning det finns möjlighet till.   

Horns skola 
 

Skolan är certifierad sedan höstterminen 2014. Skolan har ett 
Grön Flagg-råd som har haft regelbundna träffar. Där har 
elever och pedagoger kommit överens om vilka mål som ska 
prioriteras under året.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Följa de mål som är uppsatta, pappersinsamling, plocka skräp, 
släcka lysen. Påminnelsebilder har satts upp på toaletterna. 

 
Utvärdering:  
Horns förskola Barnen har tillverkat olika saker av återbruksmaterial. 

Förskolan har källsorterat och lämnats skräp till återvinningen 
tillsammans med barnen. Barnen träffar även ”Tant Skräpa” i 
skogen när de ”går på Luffen”, då lär sig barnen att sortera.  

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Barnen har använt återbruks- och naturmaterial i den 
skapande verksamheten.  
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Horns skola Skolan har följt Grön Flagg-rådets beslut. Skolan har haft en 
återbruksdag och visat upp sina alster på Kinda mässan. 
Eleverna var engagerade och berättade för besökarna om hur 
de hade gått tillväga vid tillverkningen. 

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Eleverna tar mer ansvar och de har blivit bättre på att kasta 
skräpet i papperskorgarna. Det märks bland annat på att 
papperskorgarna ute behöver tömmas oftare.  

 
 
 
 
 

Åtgärder:  
Horns förskola Fortsätta att arbeta med ”de gamla målen” och samtidigt 

utveckla nya mål i Grön Flaggs anda. 
Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Fortsätta att arbeta miljömedvetet med inspiration från Grön 
Flagg.  

Horns skola  Fortsätta att arbeta med ”de gamla målen” och samtidigt 
utveckla nya mål i Grön Flaggs anda.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Fortsätta att arbeta med ”de gamla målen” och samtidigt 
utveckla nya mål i Grön Flaggs anda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område: Värdegrundsskapande pedagogik 
Mål: Barn/elever ska vara delaktiga, ha inflytande och få ta eget 

ansvar med hänsyn till deras mognad.  
Ansvar Alla  

 
Genomförande:  
Horns förskola Barnen i åldrarna 3-5 år deltar i höstterminens 

utvecklingssamtal. Det infördes ht 2014. Förskolan arbetar 
ständigt med värdegrundsfrågor och använder bland annat 
materialet ” Snick och Snack”. Förskolan har använt figuren 
Alfons Åberg i ett tema kring värdegrund. Barnen får vara med 
och bestämma och ta ansvar efter förmåga. 
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Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

I barngruppen, där barnen är i skiftande åldrar, 1-12år, är det 
naturligt att barnen hjälper varandra, tränar på att ta ansvar 
efter förmåga. 

Horns skola 
 

Många elever upplever att de inte får bestämma i så hög grad 
som de vill. Det framgår bland annat i Skolbarometerns enkät i 
åk 5-6. Utsedda elever på skolan är Trivselledare under vissa 
raster. Det innebär att trivselledaren ansvarar för 
rastaktiviteter som är planerade i förväg. Alla elever ges 
möjlighet att delta i valfri aktivitet som leds av en annan elev. 
Det innebär att elever blir delaktiga och får ta ansvar, både 
som ledare och deltagare.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Fritidsråd 1 gång per månad, där en stående punkt är 
arbetsmiljö. Det diskuteras om hur trivseln är, om något 
behöver bli bättre. Eleverna får ge förslag på innehållet i 
verksamheten, till exempel lekar och inköp. Det finns en 
förslagslåda som eleverna kan lägga lappar i. Eleverna får ta 
ansvar för sina egna saker och våra gemensamma. 

 
Utvärdering:  
Horns förskola Barnens deltagande vid utvecklingssamtalen har fungerat bra. 

De berättar om vad de tycker om att göra på förskolan och om 
det är något som de inte tycker om. Efter att vi jobbat med 
”Snick och Snack” har barnen lättare att relatera till ”verkliga 
händelser”. 

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Barnantalet har minskat. Konsekvenserna syn tydligt inom 
detta område, barnen saknar kompisförebilder. Även 
möjligheter för värdegrundskapande gruppaktiviteter är svåra 
att genomföra. Barnen har på olika sätt fått möjlighet att vara 
delaktiga i beslut och ta ansvar efter förmåga. 

Horns skola Vid samtal framgår ibland att elevernas förväntningar inte är 
realistiska. Det kan till exempel vara säkerhetsskäl som gör att 
alla önskemål inte går att infria. För det mesta har elever 
förståelse för detta efter diskussioner i klass- och elevråd. 
Utvärdering av trivselledarnas aktiviteter görs varje vecka och 
en avslutande utvärdering varje termin. Den visar att 
trivselledarnas aktiviteter uppskattas mycket av alla elever. De 
som har fått vara trivselledare tycker att det har känts bra och 
roligt att få ta ansvar. 

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Fritidsråden fungerade bättre allt eftersom läsåret gick. Många 
elever samtidigt och flera som hade svårt att sitta still gjorde 
att det vissa gånger blev oroligt. Vi provade att dela gruppen 
åt, men då förlorar vi gemensamma beslut. Eleverna är ändå 
aktiva och kommer med synpunkter och förslag.  Lapparna ur 
förslagslådan är populära, trots att det oftast står ungefär 
samma saker varje gång. Gemensamma leksaker på skolan 
hanteras vårdslöst av en del och boden är ofta stökig. När vi 
tar upp det brukar det alltid vara några stycken som frivilligt 
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städar boden. De är stolta och nöjda efteråt. Mycket kläder 
lämnas på skolan och vi samlar dessa i en låda som fort blir full. 
Elever som inte hämtas på fritids brukar ha mycket kläder på 
sin plats. Vi påminner dem om att ta hem. 

 
Åtgärder:  
Horns förskola Fortsatt värdegrundsarbete både i barn- och personalgrupp. 

När det gäller arbetet i personalgruppen kommer en kurator 
att hjälpa till. Arbetet med värdegrundsfrågorna ska följas upp 
på varje arbetsplatsträff genom diskussioner. 
Likabehandlingsplanen ska revideras varje år och vara ett 
levande dokument. 

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Fortsatt värdegrundsarbete. Likabehandlingsplanen ska revideras 
varje år och vara ett levande dokument. 

Horns skola  Fortsätta att arbeta med trivselledare. Likabehandlingsplanen 
ska revideras varje år och vara ett levande dokument.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Fritidsrådet hålls kort för att alla ska orka vara delaktiga hela 
stunden.  Oordningen i boden diskuteras på fritidsrådet, ibland 
bestäms det att den ska hållas stängd. Var sak på sin plats, 
lappar med bilder på för att underlätta ordningen. Föräldrar 
påminns om att barnen ska ta med sin kläder hem. Fortsätta 
påminna eleverna om att hålla ordning på sina kläder. 
Likabehandlingsplanen ska revideras varje år och vara ett 
levande dokument. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område: Barn/elever i behov av särskilt stöd 
Mål: Alla barn/elever som är i behov av särskilt stöd ska få det. Det 

gäller såväl barnens/elevernas kunskapsutveckling och den 
sociala utvecklingen. Vi ska stötta och uppmärksamma 
barn/elever i deras sociala situation både hemma och i skolan.   

Ansvar Rektor/förskolechef, alla  
 

Genomförande:  
Horns förskola I förskolan uppmärksammas barn som är i behov av särskilt 

stöd när det t.ex. gäller språket. Stötta barn utifrån deras 
utvecklingsbehov. 
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Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

I förskolan uppmärksammas barn som är i behov av särskilt 
stöd när det t.ex. gäller språket. Stötta barn utifrån deras 
utvecklingsbehov. 

Horns skola 
 

Elever som är i behov av särskilt stöd får det på olika sätt. 
Anpassade material och metoder används. Skolan har en 
handlingsplan för elevvårdsarbetet. I den finns det tydligt 
beskrivet hur elevvårdsärenden ska hanteras.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Elever i behov av särskilt stöd ska kunna delta på sina villkor 
med stöd om det behövs. Pedagogerna har extra koll och 
uppmuntrar och hjälper elever in i leken om det behövs. 
Pedagogerna ser också till att leken sker på ett bra sätt, så 
elever inte blir utsatta.  

 
Utvärdering:  
Horns förskola Fortsätta med att stötta barnen i deras utveckling och få 

återkoppling från kurator om vad vi ska tänka på i det dagliga 
arbetet.  

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Fortsätta med att stötta barnen i deras utveckling. 

Horns skola Fortsätta med att stötta barnen i deras utveckling. 
Individanpassat material används men inte i tillräcklig 
utsträckning. Vissa elever är fortfarande styrda av läromedlen i 
hög grad och vill inte ha eget studiematerial. Åtgärdsprogram 
upprättas vid behov. Kurator saknas.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

De åtgärder som har satts in har fungerat bra.  

 
Åtgärder:  
Horns förskola Arbetslaget ska genom barnobservationer dokumentera 

barnens sociala utveckling och inlärningsförmåga. Vid behov 
ska kontakt tas med barnhälsovården genom att föräldrarna 
ger sitt samtycke.  

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Arbetslaget ska genom barnobservationer dokumentera 
barnens sociala utveckling och inlärningsförmåga. Vid behov 
ska kontakt tas med barnhälsovården genom att föräldrarna 
ger sitt samtycke. 

Horns skola  Mer individanpassat material ska användas. Kurator kommer 
att anställas under höstterminen 2015.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Åtgärderna kommer att förändras utifrån elevgruppens behov.  
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Område: NTA och entreprenöriellt lärande 
Mål: NTA ska vara ett självklart arbetsmaterial i alla åldrar från 

förskolan till skolan i åk 6. All personal i skolan och förskolan ska 
gå utbildning i olika NTA-områden. All personal som arbetar i 
verksamheterna ska veta vad ett entreprenöriellt 
förhållningssätt innebär och arbeta utifrån detta. 

Ansvar Alla  
 

Genomförande:  
Horns förskola Horns förskola har en pedagog som genomför NTA-

utbildningar för all personal inom förskolorna i Kinda kommun. 
Under året som gått har det genomförts utbildningar i luft, ljud 
och vatten. Genom NTA ska barnen få intresse för 
naturvetenskap i tidig ålder. NTA ska löpa som en röd tråd från 
förskolan och genom hela grundskolan. Intresset för 
naturvetenskap väcks hos barnen genom lyhörda pedagoger 
som lyssnar på barnens frågor och funderingar. Pedagogerna 
tar också tillvara på barnens experimentlusta. Framtidsfrön har 
hållit i en utbildning om entreprenöriellt lärande med 
inriktning mot lärmiljöer. 

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Genom NTA ska barnen få intresse för naturvetenskap i tidig 
ålder. NTA ska löpa som en röd tråd från förskolan och genom 
hela grundskolan. Intresset för naturvetenskap väcks hos 
barnen genom lyhörda pedagoger som lyssnar på barnens 
frågor och funderingar. Pedagogerna tar tillvara på barnens 
experimentlusta. Framtidsfrön har hållit i en utbildning om 
entreprenöriellt lärande med inriktning mot lärmiljöer. 

Horns skola Skolans personal får kontinuerligt utbildning inom olika NTA-
områden. NTA-lådornas olika teman är fördelade över 
årskurserna.   

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Fritidshemmet arbetar med naturvetenskap men inte i form av 
NTA-lådor. Fritidshemmet har tidigare fått en föreläsning om 
entreprenöriellt lärande.  
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Utvärdering:  
Horns förskola Arbetet med NTA har främst använts i 5-årsgruppen. Några i 

personalgruppen återstår att utbilda inom området.  
Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Just nu används inte NTA-lådorna. Förskolan arbetar med 
frågorna utifrån barnens lust och nyfikenhet.  

Horns skola NTA har blivit ett naturligt och nödvändigt arbetssätt för att 
täcka in alla områden inom naturvetenskap, till exempel 
teknik. NTA är ett populärt inslag och eleverna tycker att det är 
intressant och motiverande att arbeta med hypoteser och 
undersökningar för att komma fram till ett resultat.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Fritidshemmet arbetar inte med NTA-lådor men eleverna får 
utlopp för sin kreativitet och nyfikenhet på andra sätt, till 
exempel ”Click-lego”, ”Plus-Plus”, problemlösning och 
strategiträning i spel.  

 
Åtgärder:  
Horns förskola Fortsätta med utbildningar för all personal i kommunen. Alla 

pedagoger inom Horns förskola ska delta i NTA-utbildning. Låta 
flera barn delta i NTA-arbete, inte bara de äldsta barnen. Även 
låta de yngre barnen vara med på sina egna villkor.  

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Förskolan arbetar vidare på det sätt som är möjligt i 
barngruppen. 

Horns skola  Fortsätta med NTA-utbildningar för alla pedagoger. Använda 
materialet systematiskt i alla årskurser. Det entreprenöriella 
lärandet och vad det står för ska diskuteras mera i arbetslaget. 

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Fortsätta uppmuntra och ta tillvara elevernas idéer. Utveckla 
elevernas tankar kring problemlösningar och strategi så att 
motivationen ökar.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område:  Användning av digitala verktyg 
Mål: Personal ska använda digitala verktyg på ett ändamålsenligt sätt             

i sitt dagliga pedagogiska arbete och alla ska använda sin mail         
dagligen. Alla ska använda digitala verktyg som ett naturligt 
hjälpmedel vid dokumentation.  

Ansvar Alla  
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Utvärdering:  
Horns förskola Alla personal har deltagit i iPad-kurs. iPaden måste användas 

för att hålla kunskapen vid liv, vilket är ett egenansvar. 
Användningen varierar bland personalen. Alla personal läser 
inte sin mail dagligen. Alla barnen har lärt sig att använda 
iPaden på olika sätt utifrån ålder och mognad. 

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Alla personal har deltagit i iPad-kurs. iPaden måste användas 
för att hålla kunskapen vid liv, vilket är ett egenansvar. 
Användningen varierar bland personalen. Alla personal läser 
inte sin mail dagligen. Alla barnen har lärt sig att använda 
iPaden på olika sätt utifrån ålder och mognad. 

Horns skola Alla läser sin mail dagligen. Digitala verktyg är ett självklart 
inslag i det pedagogiska arbetet. Personalen hjälper och stöttar 
varandra för att utveckla kunskaperna inom området. På grund 
av att all personal har tillgång till varsin dator har kunskaperna 
ökat. All dokumentation har förbättrats och blivit säkrare 
genom it.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

All personal har inte som vana att kolla mailen dagligen. 
Smartboarden används till att visa Powerpointpresentationer 
och filmer. Det används foto för att dokumentera och knyta 
ihop mål och planering för eleverna och målsmän. 

 
 
 
 

Genomförande:  
Horns förskola Personalen har gått iPad-utbildning. Behovet av denna för att 

Ipad används i barngruppen. iPaden används till olika former av 
dokumentation. De yngre barnen använder bland annat Ipaden 
för att utforska ”Babblarnas värld”. De äldre barnen använder 
den till olika pedagogiska program. Skapa en rutin för att alla 
läser sin mail dagligen. 

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Personalen har gått iPad-utbildning. Behovet av denna för att 
Ipad används i barngruppen. iPaden används till olika former av 
dokumentation. De yngre barnen använder bland annat Ipaden 
för att utforska ”Babblarnas värld”. De äldre barnen använder 
den till pedagogiska program. Skapa en rutin för att alla läser sin 
mail dagligen. 

Horns skola 
 

Personalen har tillgång till egen dator. It-verktygen är naturliga 
läromedel i undervisningen. Elevernas datakunskaper är 
generellt sätt goda men behöver fördjupas i användandet av 
Word och Powerpoint. Källkritiskt tänkande ska vara ett inslag 
från förskoleklassen och genom hela grundskolan. 

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Personalen och eleverna har tillgång till datorer och iPad. 
Eleverna använder de digitala verktygen dagligen. Mycket 
dokumentation sker i form av fotografier.  
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Åtgärder:  
Horns förskola Skapa rutiner för att använda mail. Öva på att använda iPad. 

Hemsidan måste uppdateras. 
Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Skapa rutiner för att använda mail. Öva på att använda iPad. 
Hemsidan måste uppdateras. 

Horns skola  Föra in källkritiken tidigt i undervisningen. Hemsidan måste 
uppdateras. 

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Få in en vana att kolla mail som en rutin. Prova och lära oss 
mer om Smartboarden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område:  Möte med nyanlända och andra kulturer 
Mål:  Ökad kunskap om barnens/elevernas olika kulturer beroende 

på ursprung.  
Ansvar  Rektor/förskolechef, alla  

 
Genomförande:  
Horns förskola Förskolans personal har fått en föreläsning av psykolog Yassin 

Ekdal om den somaliska kulturen. Varje möte med en nyanländ 
familj och ett möte med en familj från en annan kultur är ett 
lärande.  

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Varje möte med en nyanländ familj och ett möte med en familj 
från en annan kultur är ett lärande. 

Horns skola 
 

Skolans personal har fått en föreläsning av psykolog Yassin 
Ekdal om den somaliska kulturen. Varje möte med en nyanländ 
familj och ett möte med en familj från en annan kultur är ett 
lärande. 

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Fritidspersonalen har fått en föreläsning av psykolog Yassin 
Ekdal om den somaliska kulturen. Varje möte med en nyanländ 
familj och ett möte med en familj från en annan kultur är ett 
lärande.  
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Utvärdering:  
Horns förskola Föreläsningen var uppskattad av personalen. Förskolan har 

goda ömsesidiga relationer med de nyanlända familjerna och 
har byggt upp förtroende och tillit genom sitt mottagande av 
familjerna. 

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Förskolans personal deltog inte i föreläsningen 

Horns skola Föreläsningen gav inte det som personalen hade förväntat sig. 
Personalen har lärt sig mycket i mötet md familjer och elever i 
det vardagliga arbetet. Genom att vi har 
modersmålslärare/studiehandledare på skolan förenklar det 
kontakten med föräldrarna. Skolan har goda ömsesidiga 
relationer med de nyanlända familjerna och har byggt upp 
förtroende och tillit genom sitt mottagande av familjerna.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Vid enstaka tillfällen, när det faller sig naturligt, lyfts frågan om 
olika kulturer upp. Samtalen är oftast situationsbundna. Det 
betonas vid dessa samtal om vinsten med olika kulturer och att 
människor är olika och har rätt att vara det.  

 
Åtgärder:  
Horns förskola Personalen ska verka för att alla familjer tas emot på ett 

respektfullt sätt som en grund för ett ömsesidig tillit och 
förtroende. Det är viktigt att skapa trygghet för föräldrarna och 
barnen när de är nyanlända. Personalen ska vara uppmärksam 
på att kränkande behandling inte förekommer. 

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Personalen ska verka för att alla familjer ska tas emot på ett 
respektfullt sätt som en grund för ett ömsesidig tillit och 
förtroende. Det är viktigt att skapa trygghet för föräldrarna och 
barnen när de är nyanlända. 

Horns skola  Personalen ska verka för att alla familjer ska tas emot på ett 
respektfullt sätt som en grund för en ömsesidig tillit och 
förtroende. Det är viktigt att skapa trygghet för föräldrarna och 
barnen när de är nyanlända. Personalen ska vara uppmärksam 
på att kränkande behandling inte förekommer.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Personalen ska verka för att alla familjer ska tas emot på ett 
respektfullt sätt som en grund för en ömsesidig tillit och 
förtroende. Det är viktigt att skapa trygghet för föräldrarna och 
barnen när de är nyanlända. Personalen ska vara uppmärksam 
på att kränkande behandling inte förekommer. 
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Område: Kultur 
Mål: Kultur i skolan (”Kultis”) och Skapande skola ska ge våra 

barn/elever upplevelser och möjligheter till upplevelser och eget 
skapande utöver det förskolan eller skolan kan erbjuda. Inom 
kulturutbudet som erbjuds ska det finnas kopplingar till skolans 
måluppfyllelse. 

Ansvar Alla  
 

Genomförande:  
Horns förskola Förskolans barn har fått uppleva teater och varit på 

sagostunder på biblioteket. Barnen har även fått skapa med 
olika uttrycksformer till exempel bild, sång, musik och drama. 
Bokläsning har en självklar plats i verksamheten. 

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Förskolans barn har fått uppleva teater och haft besök av en 
bibliotekarie som har haft sagostund. En av grundstenarna i 
verksamheten är skapande i alla former. Barnen har fått skapa 
med olika uttrycksformer till exempel bild, sång, musik och 
drama. Vårterminen 2015 avslutades med en stor vernissage 
för allmänheten. Bokläsning har en självklar plats i 
verksamheten.  

Horns skola 
 

Samtliga elever har tagit del av ”Kultis” och Skapande skolas 
aktiviteter. Skapande skola har ett bra upplägg då alla elever i 
alla årskurser ingår i ett gemensamt upplägg. Det innebär till 
exempel att alla elever i år 1 får dansa, alla elever i åk 2 målar 
tillsammans med en konstnär. Till dessa upplevelser är det 
först och främst lokala konstnärer eller utövare som används.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Fritids erbjuder berättande, sagor, berättande i grupp, 
skapande i olika material, filmer, besök på biblioteket och 
Flygvapenmuséet.  

 
Utvärdering:  
Horns förskola Det har varit värdefullt för barnen att få delta i aktiviteter som 

teater och sagostunder på biblioteket. Det är en viktig del i 
verksamheten. 

Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Vernissagen blev en succé med många besökare och otroligt 
stolta barn. Bokläsningen är väldigt populär och ett ypperligt 
tillfälle till samvaro o lärande. 
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Horns skola Aktiviteterna har varit uppskattade av eleverna som har lärt sig 
mycket. Dansen har varit ett populärt inslag som även kopplas 
tydligt till skolans mål.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Vid mellanmålet berättas eller läses sagor/sägner, vilket är 
uppskattat. Det blir ett lugn vid matsituationen. Då berättas 
ibland gruppsagor som eleverna hjälps åt att hitta på. Besök på 
bibliotek har skett några gånger. Eleverna erbjuds skapande 
varje vecka, men få vill göra. Det är vissa aktiviteter som 
många elever vill delta i till exempel film. Fritidshemmets 
elever har besökt Flygvapenmuséet i Linköping. 

 
Åtgärder:  
Horns förskola Fortsätta med att ge barnen möjlighet att uppleva teater och 

konserter i så stor utsträckning som möjligt. 
Kantarellens 
förskola/fritidshem i 
Björkfors 

Fortsätta med att ge barnen möjlighet att uppleva teater och 
konserter i så stor utsträckning som möjligt. 

Horns skola  Fortsätta samarbetet mellan olika skolor i kommunen inom 
Skapande skola och ”Kultis”. Det skolövergripande samarbetet 
ger ett likvärdigt utbud för eleverna oavsett vilken skola de går 
i. Samverkan är positivt även ur ekonomisk synpunkt.  

Horns fritidshem 
Kastanjen 

Arbetet kommer att fortlöpa på samma sätt som innan men 
aktiviteterna kommer att anpassas för att motivera flera elever 
att delta. Variera besök på utställningar och ta tillvara det 
utbud som finns på orten till exempel biblioteket. 
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Specifika utvecklingsområden för grundskolan i Horn läsår 2014-15  

Resultat 
 
Område: Resultat 
Mål: Alla elever ska nå målen. Resultat ska analyseras. Analysen ska 

ligga till grund för fortsatt arbete. Skillnader i pojkars och flickors 
resultat ska beaktas. 

Ansvar Alla  
Genomförande:  
 De elever som riskerar att inte nå målen ska följas upp och ska  

få individanpassat stöd. Åtgärdsprogram ska skrivas enligt  
Skolverkets mall.  

Utvärdering:  
 Alla elever når inte målen i alla ämnen i den takt som förväntas  

Eleverna utvecklas, i de flesta fall, positivt efter olika 
stödinsatser. Åtgärdsprogram upprättas när elever riskerar att  
inte nå målen. Små elevgrupper gör att det är svårt att 
analysera skillnader i flickors och pojkars resultat. Det går inte att 
dra slutsatser när elevantalet är så lågt.  

Åtgärder:  
 Handledning för lärarna av specialpedagog behöver utökas. 

Analysen av resultat är ett utvecklingsområde. Pedagogerna 
behöver lägga mera tid på diskussioner om detta inom 
arbetslaget.  

 

Infomentor  
 

Område: Infomentor 
Mål: Infomentor ska användas för att ge återkoppling till elever och 

föräldrar vid utvecklingssamtalen. Bedömning ska ske 
fortlöpande i Infomentor. All frånvaro ska dokumenteras i 
Infomentor  

Ansvar Alla lärare 
Genomförande:  
 Infomentor används vid utvecklingssamtalen. Bedömning sker 

fortlöpande i Infomentor. All frånvaro dokumenteras i 
Infomentor. 

Utvärdering:  
 Målet är uppfyllt. 
Åtgärder:  
 Pedagogerna fortsätter att arbeta med Infomentor som nu. 
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Betyg och bedömning  
 

Område: Bedömning och betyg 
Mål: Elever och föräldrar ska uppleva att bedömning och 

betygssättning är rättvis och likvärdig. Lärares ska vara säkra när 
det gäller betygssättning.  

Ansvar Alla lärare 
Genomförande:  
 Många av skolans lärare har varit involverade i  

betygssättning. Samarbetet har varit nödvändigt för att  
eleverna ska få rättssäkra betyg, ingen lärare sätter betyg  
ensam.  

Utvärdering:  
 Betyg- och bedömningsdagen i november samt maj är 

nödvändig för att sätta betygen på ett genomtänkt och 
rättssäkert sätt.  

Åtgärder:  
 Pedagogerna ska hålla sig a jour med Skolverkets rapporter och 

forskning inom området.  

 
Åtgärdsprogram 
 
Område: Åtgärdsprogram 
Mål: Åtgärdsprogram ska upprättas i alla de fall elever riskerar att 

inte nå målen och särskilt stöd behöver sättas in för att eleverna 
ska göra det.   

Ansvar Rektor, alla lärare 
Genomförande:  
 Åtgärdsprogrammen ska utvärderas fortlöpande.    

Åtgärdsprogrammen ska ha ”korta” mål och täta utvärderingar. 
Utvärdering:  
 Åtgärdsprogram används i de fall det finns behov.  
Åtgärder:  
 Fortsätta som tidigare och följa Skolverkets rekommendationer 

om åtgärdsprogram.  
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Matematik 
  
Område:  Matematik 
Mål:  Matematikundervisningen ska utvecklas så att alla elever når 

målen. Alla lärare ska delta i Skolverkets matematiklyft.  
Ansvar Alla lärare 
Genomförande:  
 Alla lärare har deltagit i Matematiklytftet. Diskussioner har förts 

i arbetslaget om olika metoder och läromedel som kan motivera 
och stötta i eleverna och hjälpa dem i inlärningen. 

Utvärdering:  
 Matematikämnet är i vissa fall fortfarande allt för bundet till 

läroboken. 
Åtgärder:  
 Pedagogerna måste bli medvetna om progressionen i 

matematikämnet från förskolan och genom hela 
grundskolan.Öka motivationen för matematikämnet hos 
eleverna. Varför säger många elever att matematik är tråkigt – 
det ska vi ta reda på! 

Insatser för att nå målen 
Under läsåret 2014/15 hade alla lärare pedagogisk utbildning. Ingen obehörig lärare var 
anställd inom rektorsområdet. Rektor har träffat föräldrar i Horns skola och förskola vid flera 
tillfällen under året, bland annat på föräldramöten, möten med föräldraföreningen och 
enskilda föräldrasamtal. Rektor har varit med och informerat om betyg och språkval inför 
högstadiet. Föräldrarna har också informerats om skolans likabehandlingsplan/plan mot 
kränkande behandling samt fått veta hur man kan lämna klagomål/synpunkter till rektor. 
Föräldrarna har också haft tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter. 
 
Eleverna är delaktiga genom klassråd, elevråd och stormöten. Eleverna diskuterar 
arbetsmiljö och värdegrundsfrågor på elevråden. Det har genomförts enkäter på klassnivå 
med ”glada/sura” gubbar för de yngre eleverna och mer omfattande enkäter för de äldre 
eleverna. Enkäterna ligger till grund för utformningen av vår likabehandlingsplan. I enkäterna 
kan vi till exempel få veta om det finns platser eller tillfällen på skolan då eleverna känner sig 
otrygga. Det betyder att vi förändrar upplägget på rasterna och/eller har en bättre tillsyn av 
omklädningsrummen. Det står tydligt i likabehandlingsplanen om vilka åtgärder som har 
vidtagits efter att vi har sett enkätresultaten. 
 
Skolbarometerns enkäter genomfördes i åk 5 och åk 6 höstterminen 2014. Skolbarometerns 
frågor handlar om skolans totala lärmiljö, både det som händer i klassrummet och på raster. 
Det som har kommit fram tydligt är att eleverna upplever att deras inflytande är lågt på olika 
plan.  
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Nationella prov åk 3  
 

Grundskolan - Resultat på nationella prov årskurs 3 
Läsåret 
2014/15 Vald organisation: Kinda Horn skola 
  Vald huvudman: Samtliga huvudmän 
  
Antal och andel elever som nått kravnivån av samtliga elever i årskurs 3. 
Med samtliga elever menas alla elever, oavsett om de deltagit i provet eller ej. 
  
    Totalt i urvalet Totalt riket 
    Antal Andel (%) Andel (%) 
    elever som nått som nått 
      kravnivån kravnivån 
      av samtl. av samtl. 
Ämne Delprov   elever elever 

Matematik Statistik, muntlig 10 100  
Matematik Huvudräkning, ordningstal, sannolikhet 10            60  

Matematik 
Naturliga tal, uppdelning av tal, enkla 
problem 10 60  

Matematik Omkrets, punkt, sträcka 10 60  
Matematik Förståelse av räknesätten, enkla problem 10            80  

Matematik 
Mäta, jämföra samt uppskatta massa, 
skriftliga räknemetoder 10            50  

Matematik Enkla problem 10 80  
Svenska Tala: muntlig uppgift 7 100  
Svenska Läsa: berättande text 7            86  
Svenska Läsa: faktatext 7 86  
Svenska Läsa: enskild högläsning 7 100  
Svenska Läsa: enskilt textsamtal 7 100  
Svenska Skriva: berättande text 7 86  
Svenska Skriva: stavning och interpunktion 7            86  
Svenska Skriva: faktatext 7 86  
Svenska som 
andraspråk Tala: muntlig uppgift 3 67  
Svenska som 
andraspråk Läsa: berättande text 3 67  
Svenska som 
andraspråk Läsa: faktatext 3 67  
Svenska som 
andraspråk Läsa: enskild högläsning 3 100  
Svenska som 
andraspråk Läsa: enskilt textsamtal 3 100  
Svenska som 
andraspråk Skriva: berättande text 3 67  
Svenska som 
andraspråk Skriva: stavning och interpunktion 3 67  
Svenska som 
andraspråk Skriva: faktatext 3 67  
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Rapportbeskrivning och definitioner etc. 
  
Samtliga uppgifter avser elever i årskurs 3. OBS: I resultaten för ämnesproven i årskurs 3 
ingår också elever som går i svenska utlandsskolor. 
Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då 
visas två 
prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. 
  
* Antal elever Antal elever som ingick i insamlingen för ämnesproven i årskurs 3. 
* Andel (%) 
som nått 
kravnivån 

Andel elever som uppnått kravnivån av totalt antal elever i åk 3 som 
genomfört eller inte genomfört ämnesproven i åk 3. 

  
Totalt riket samt stapeln för riket för respektive kön visar resultat för alla 
skolor i riket, både kommunal och fristående huvudman ingår. 

 
 

Nationella prov åk 6  
 
 Kinda Horn skola, Läsåret 2014/15 
 Resultat på ämnesprov årskurs 6 

    
Antal elever som 
deltagit i ämnesprovet 

Andel (%) elever med 
provbetyg A-E 

Genomsnittlig 
provbetygspoäng 

Ämne Delprov Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar 

Svenska Provbetyg 7 .. .. 100 .. .. 13,6 .. .. 

Svenska Muntlig förmåga 7 .. .. 100 .. .. 14,3 .. .. 

Svenska Läsförståelse 7 .. .. 100 .. .. 12,1 .. .. 

Svenska 
Skriva 
berättande 7 .. .. 100 .. .. 13,9 .. .. 

Svenska 
Skriva 
argumenterande 7 .. .. 100 .. .. 13,9 .. .. 

Matematik Provbetyg 7 .. .. 100 .. .. 12,8  .. 

Engelska Provbetyg 7 .. .. 100 .. .. 11,4 .. .. 

Engelska Muntlig förmåga 7 .. .. 100 .. .. 12,1 .. .. 

Engelska 
Receptiv 
förmåga 7 .. .. ~100 .. .. 7,1 .. .. 

Engelska Skriftlig förmåga 7 .. .. 100 .. .. 11,1 .. .. 

Kemi  7 .. .. 100 .. .. 12,1 .. .. 

Geografi  7 .. .. 100 .. .. 10,4 .. .. 
 Sammanlagd 
betygspoäng             

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. 
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Betyg åk 6, vt-15 
 
 Kinda Horn skola, Läsåret 2014/15 
Andel elever (%) med betyg A-E och genomsnittlig betygspoäng per ämne, för elever i årskurs 6 med 
betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade 
betygssystemet. Andelarna beräknas utifrån antalet elever med betyg A-F i respektive ämne. 

  Antal elever Andel (%) med A-E Genomsnittlig betygspoäng 
Ämne Total Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar 
Bild 7 .. .. 100 .. .. 14,2 .. .. 

Engelska 7 .. .. 100 .. .. 11 .. .. 

Hem- och 
konsumentkunskap 

7 .. .. 100 .. .. 12,8 .. .. 

Idrott och hälsa 7 .. .. 100 .. .. 15,4 .. .. 

Matematik 7 .. .. 100 .. .. 12,5 .. .. 

Modersmål        . . 

Musik 7 .. .. 100 .. .. 14,6 .. .. 

Naturorienterade 
ämnen 

. . . . . . . . . 

Biologi 7 .. .. 100 .. .. 10 .. .. 

Fysik 7 .. .. 100 .. .. 10 .. .. 

Kemi 7 .. .. 100 .. .. 12,5 .. .. 

Samhällsorienterade 
ämnen 

. . . . . . . . . 

Geografi 7 .. .. 100 .. .. 11,1 .. .. 

Historia 7 .. .. 100 .. .. 10,4 .. .. 

Religionskunskap 7 .. .. 100 .. .. 13,9 .. .. 

Samhällskunskap 7 .. .. 100 .. .. 10 .. .. 

Slöjd 7 .. .. 100 .. .. 14,3 .. .. 

Svenska 7 .. .. 100 .. .. 13,6 .. .. 

Svenska som 
andraspråk 

. . . . . . . . . 

Teckenspråk . . . . . . . . . 

Teknik 7 .. .. 100 .. .. 10 .. .. 

Genomsnittlig 
betygspoäng 

           

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. 
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Resultat och måluppfyllelse 
Alla elever når inte målen i alla ämnen i förväntad takt. De som inte når målen följs upp och 
får individanpassat stöd. Eleverna utvecklas, i de flesta fall, mycket positivt efter 
stödinsatserna. Dokumentation och uppföljning har utvecklats och skolan har former för 
detta.  

Åtgärder för utveckling av skolans inre arbete  
Pedagogerna ska fortsatta utveckla nya arbetssätt/metoder för att kunna stimulera varje 
elev på individuell nivå. Kompetensutveckling inom området är ständigt aktuellt. 
 
Skolans hemsida behöver utvecklas eftersom många föräldrar söker information på nätet. 
 
Arbetet med kvalitetsredovisning ska ske kontinuerligt över året. Resultat och analys kan 
läggas in fortlöpande, ett förbättringsområde. 
 
Övergångar och överlämningar bör formaliseras mera och få en struktur som tar vara på det 
som varje elev bär med sig. Enkla handlingsplaner för detta kan vara till hjälp. 
 
Arbetsmiljön ska förbättras både för elever och vuxna i skolan genom att 
värdegrundsfrågorna ständigt ska vara aktuella. Hemmen och skolan måste samarbeta mera 
kring värdegrundsfrågorna. Vi lever inte upp till innehållet i våra likabehandlingsplaner till 
fullo. Elevernas språkbruk och sätt att behandla varandra är i vissa fall inte acceptabelt. 
 
Skolbarometerns resultat pekar på ett tydligt utvecklingsområden, elevers delaktighet och 
inflytande. 

Analys 
Kunskapsmålen har inte nåtts av alla elever inom förväntad tid. I de fall där målen inte nås, 
sätts resurser in för att nå dessa. För att nå de nationella kunskapsmålen måste pedagogerna 
föra fler diskussioner kring arbetsmetoder, måluppfyllelse, kunskapssyn och bedömning.  
 
Pedagogerna måste ständigt hitta nya arbetssätt/metoder för att varje elev ska få optimala 
möjligheter att lära. Undervisningen måste individualiseras ytterligare för att de enskilda 
eleverna ska kunna nå mot de uppställda målen. Detta ställer krav på kompetens, 
organisation och vilja att förändra arbetssätt. 
 
Rektor har en viktig roll när det gäller att föra arbetet kring mål och bedömning vidare.  
Skriftliga omdömen och betyg i åk 6, gör att lärarna måste utveckla sin bedömarkompetens 
tillsammans.  
 
Små skolor med vikande elevunderlag får med tiden få pedagoger som ska utföra många 
olika sysslor. Det gör att de upplever att arbetsbördan hela tiden ökar ute på små skolor. 
Samordning av arbetsuppgifter där pedagogerna arbetar mer övergripande måste till. 
Föräldrarna har alltid huvudansvaret för sina barns fostran och utveckling och därför 
behöver samarbetet mellan hemmet och skolan fördjupas. Värdegrundsfrågorna ska alltid 
ingå som en naturlig del i samtal med elever och föräldrar.  



 

30
 

Kommande utvecklingsområden 
 

 Att alla elever når målen i alla ämnen i skolan:  
Genom tidiga och riktade insatser, ökar möjligheterna för eleverna att nå målen. 
Då eleverna riskerar att inte nå målen ska åtgärdsprogram skrivas och utvärderas 
kontinuerligt. Samarbete mellan många olika aktörer, specialpedagog, hemmet etc., är 
viktigt för att eleverna ska nå målen. 

 
 Att vi får studiero i skolan och en lugn miljö i förskolan: 

Alla elever har rätt till studiero i skolan. Vi måste hitta bra metoder och organisera 
arbetet på ett sådant sätt att barn/elever inte blir störda när de leker eller arbetar. Det är 
en pedagogisk fråga som kräver diskussioner i arbetslaget.   

 
 Att barn/elever känner att de är delaktiga och har inflytande: 

Barn/elever ska vara delaktiga, ha inflytande och få ta ökat ansvar med hänsyn till deras 
personliga utveckling och mognad. 

 
 Att alla i förskolan/skolan/fridshemmet arbetar för en gemensam värdegrund: 

Intensifiera arbetet kring värdegrunden för att få den förankrad hos alla elever, föräldrar 
och personal i förskolan/skolan/ fritidshemmet. Det är i hemmet barnens personliga 
trygghet och självkänsla grundläggs, men även förskolan/skolan har viktig roll i det 
avseendet. Det ska vara glädjefyllt för alla barn/elever att gå i 
förskolan/skolan/fritidshemmet. 

 
Horns skola 2015-11-05 
 
Ing-Mari Hjelte 
Rektor/förskolechef  
 
 
 


