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Kvalitetsredovisning för lå 2013-14 

Inledning 

 

 

Mälarhöjdens skola 13-14 

Skolan ska ha höga förväntningar på eleverna oavsett bakgrund, de ska 

utmanas på sin nivå, få adekvat stöd så att de kan känna luften under vingarna, 

utvecklas och må bra. 

Mälarhöjdens skola är en F- 9 skola med 1150. 445 barn är inskrivna i 

skolbarnsomsorgen. Skolans grundorganisation består av totalt 45 klasser. Det 

finns fyra fritidshem F-2. År 3 samarbetar med Eftis, där aktiviteter för våra lite 

äldre fritidsbarn anordnas. Övriga lag arbetar på daglig basis i horisontella lag. 

Eleverna kommer främst från skolans skolpliktsbevakningsområde. Av eleverna 

har cirka 10% annat modersmål än svenska. 

De totala ekonomiska resurserna för Mälarhöjdens skola uppgår till ca 86 miljoner 

kronor för budgetåret 2014. 

Skolans chefsgrupp består av rektor och fyra biträdande rektorer. Rektor har det 

övergripande ansvaret medan de biträdande rektorerna tillsammans med rektor har 

det operativa ansvaret för skolan. 

Skolan arbetar utifrån de styrdokument där skolans formella uppdrag formuleras i 

skollagen, LGR 11, FN:s barnkonvention och ”Allmänna råd för fritidshem” samt 

utbildningsförvaltningens verksamhetsplan och ”En skola i världsklass- strategi 

för Stockholms stads skolor”. Utifrån dessa övergripande styrdokument har 

Mälarhöjdens skola en arbetsplan, trygghetsplan, krisplan och elevhälsoplan. 

Skolan är organiserad i tio pedagogiska arbetslag, där varje arbetslag leds av en 

arbetslagsledare. Biträdande rektor träffar varje arbetslag vid arbetsplatsträffen, 

APT, en gång i månaden, där man tillsammans diskuterar och formulerar mål 

enligt samverkansavtalet. 
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Arbetslagsledarna på varje stadium, träffar resp. biträdande rektor en gång i 

veckan. På dessa s.k. Lill-All-möten diskuteras frågor om verksamheten och 

aktuell information ges. 

Ledningsgruppen (alla arbetslagsledare F-9 och skolledning) träffas var fjärde 

vecka. 

Tre förstelärare, har arbetat med samplanering, observation och återkoppling och 

med olika projekt. Ytterligare tio förstelärare är utsedda till lå 14-15. 

Alla arbetslag upprättar en arbetslagsplan med prioriterade mål vid skolstarten 

baserad på utvärderingen från föregående läsår. Underlag och dialog kring 

måluppfyllelse påbörjas redan vid läsårets slut, där varje lag utvärderar sina 

resultat och analyserar varför resultaten ser ut som de gör. Resultaten följs därefter 

upp i en resultatdialog på hösten i resp arbetslag med skolledningen. 

Kvalitetsredovisningen granskas av skolledning, ledningsgrupp och förstelärare, ör 

att därefter kommuniceras ut i organisationen. Kvalitetsredovisningen används i 

olika sammanhang för att skolan ska "arbeta med rätt saker". 

 

Åtgärder för utveckling från föregående 

kvalitetsredovisning 

 PRIO/PUG fortsätter (planering, initiativ, resultat, organisation och 

pedagogiska utvecklingsgrupper) 

 13 förstelärare för samplanering, observation och återkoppling 

 IKT- teknikbaserade undervisningsmetoder 

 Värdegrundsarbete- trygghet, studiero och förutsägbarhet 

 Genus- pojkar och flickor ska ges likvärdiga förutsättningar 

 Matematiklyftet genomförs lå14-15  lå15-16 

 ELIS (entreprenöriellt lärande i skolan) och elevens delaktighet och 

inflytande  

 Språkutvecklande arbetssätt inom alla ämnen 

 Global Citizen Programme utbyte med Indien-internationalisering 

 Främjande och förebyggande rastverksamhet  för alla - aktiviteter och 

verksamhet kring bod och fik- utvecklas vidare 
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Normer och värden 

Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling 

Trygghetsteamet/THT genomför olika utbildningsinsatser bla studiebesök, kurser 

och annat för utbyte av erfarenheter. Flera olika metoder används för att möta 

elevernas behov. THT har hög kompetens och fem personer är huvudansvariga för 

att implementera både främjande och förebyggande metoder. THT genomför 

utredningar, samtal, enskilt och i grupp mm. THT ansvarar för trygghetsenkäter, 

mål och resultat i planen samt ansvarar för att skolans arbetslag upprättar nya 

trygghetsmål varje år. Under året har några anmälningar gjorts till BEO. Skolan 

har dock visat att arbetet som görs för att stävja mobbing och andra kränkningar är 

välfungerande. Den mänskliga faktorn spelade dock in vid ett tillfälle där 

registreringen till huvudman "ramlade mellan stolarna". Detta är åtgärdat. Vår 

nyanställda kurator går tillsammans med ett par lärare Skolverkets utbildning. 

Samtliga i THT har efter denna utbildning både goda teoretiska och praktiska 

kunskaper inom området. 

 NÄMNDMÅL: 

2 Alla elever i stadens kommunala skolor har en god lärmiljö 

 

Indikator Periodens utfall Årsmål Period 

Andel elever F-klass nöjda med - Jag känner mig trygg i 

skolan 

83 % 92 % 2014 

 

Andel elever F-klass nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro 

på lektionerna 

40 % 75 % 2014 

 

Andel elever åk 2 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro 

på lektionerna. 

42 % 75 % 2014 

 

Andel elever åk 2 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan 81 % 86 % 2014 
 

Andel elever åk 5 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro 

på lektionerna 

82 % 80 % 2014 

 

Andel elever åk 5 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan 91 % 90 % 2014 
 

Andel elever åk 8 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro 

på lektionerna 

64 % 70 % 2014 

 

Andel elever åk 8 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan 95 % 93 % 2014 
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ÅTAGANDE: 

Vi åtar oss att arbeta för en skolmiljö som ger alla våra elever trygghet 

och arbetsro 

Förväntat resultat 

Alla elever ska känna trygghet och trivas i skolan 

Arbetssätt 

Skolan har en Trygghetsplan där målen revideras på årsbasis. Skolan har  en väl 

fungerande arbetsgång för elevvård vilken beskrivs i dokumentet Elevhälsoplan. 

Skolan kvalitetssäkrar olika processer för att säkerställa trygghet inom både 

utbildning och annat som kan röra elevens hela utveckling. 

Från år 2-9 finns elevstödjare som har regelbundna träffar en gång i månaden. 

Skolan arbetar aktivt för att använda och utveckla olika metoder i social 

utveckling och  för att minska förekomsten av oordning och kränkningar inom 

skolans verksamhet. Skolan bedriver ett kontinuerligt arbete för att främja 

elevernas hälsa med särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd. 

Till varje klass år F-3 är en eller två fritidspersonal knuten vilket medför att någon 

vuxen får möjlighet att följa barnen under hela dagen. 

Skolan har regler och rutiner som följs vid schemabrytande aktiviteter, såsom 

idrottsdagar, friluftsdagar och studiebesök.  

Instruktionen till rastvakterna görs efter en karta som utformats av 

Trygghetsteamet, där eleverna har fått visa vilka områden på skolgården de känner 

sig mest otrygga. Två elever ur varje klass från år 2-9, våra elevstödjare, har till 

uppgift att vara uppmärksamma på problem som mobbing eller utanförskap. 

I år 7-9 arbetar eleverna i stor utsträckning i grupper över klassgränserna. 

I den dagliga, gemensamma rutinen för lärare ingår att kontrollera, dokumentera 

och sammanställa elevernas närvaro i skolwebben. I de fall en elev skolkar tar 

skolan omgående kontakt med föräldrar. All skolk följs upp. From ht-13 deltar 

skolan i MOOF-ett sms-system till vårdnadshavaren om elevens ogiltiga frånvaro. 

Skolan har 6 normer som arbetats fram gemensamt med elever och personal.  

Ett samarbete har inletts med MENTOR SVERIGE i år 7-9. 

Ett behov av att förstärka kompetensen hos all personal i praktiskt 

värdegrundsarbete finns. Där kommer ett samarbete med Lion´s Quest återupptas. 

Till år ett bildas fem klasser av förskoleklassgrupperna. Pedagogerna i 

förskoleklasserna arbetar under året i mindre grupper, 9-10 elever, för att 

observera vilka barn som utvecklar varandra och samarbetar väl. Detta arbete 

utgör sedan underlag för klassbildningen till år ett. 

Skolan ska utveckla ett faddersystem. 
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Resursanvändning 

Trygghetsteamet har tid avsatt och kompetens att vara en resurs för alla elever 

både i akuta ärenden såväl i det främjande, förebyggande och strategiska arbetet 

kring trygghet och trivsel. En skolpsykolog är anställd sedan vt -13. 

Fritidspersonalen samverkar under förmiddagar i år 1-3. Fem lärare på fyra klasser 

i år 1-5 ger också möjligheter för att skapa anpassade inlärningstillfällen, enskilt 

eller  i mindre grupp. Fler delningstillfällen när det gäller musik och idrott, även i 

andra ämnen om det ges möjlighet. 

Uppföljning 

Skolhälsan: 

För att följa upp elevernas psykosociala situation utför elevhälsan varje år en 

hälsoprofil av samtliga elever i år 4 och år 8. Elever och föräldrar fyller i en enkät 

om trivseln och tryggheten på skolan varje läsår.  

EHT: 

I enlighet med den nya skollagen har en elevhälsoplan arbetats fram. 

Elevhälsoteamet går igenom varje årskurs minst var femte vecka. 

Elevhälsoteamet består av skolledning, speciallärare, skolsköterska och 

skolpsykolog. Den femte pedagogen representerar sitt arbetslag. Skolan följer upp 

elevernas frånvaro tillsammans med hemmen och tar fram individuella åtgärder. 

Skolan särredovisar elevernas skolk över tid. 

THT: 

Elevstödjare träffar representanter ur Trygghetsteamet regelbundet för genomgång 

och för att få stöd. I de fall då elevstödjarna misstänker kränkande särbehandling, 

tar trygghetsteamet/planen vid. Alla indikationer på mobbning rapporteras, 

dokumenteras och utreds. Ett tillfälle att diskutera elevens trygghet är vid 

utvecklingssamtalet. Det viktigaste dokumentet för att ha ett bra arbete med 

normer och värden är vår Trygghetsplan. Planen revideras kontinuerligt vid 

konferenser och studiedagar och är ett levande och dynamiskt dokument. Den 

vägledning som den ger diskuteras med utgångspunkt från de rapporter och 

enkäter skolan genomför. Normer utarbetas och revideras i samarbete med 

pedagoger, elever och skolledning vid skolstart. Fritidspedagogernas närvaro i de 

yngre årskurserna under hela dagen, är av central betydelse för att upptäcka och 



 
 

 
SID 6 (22) 

 

förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 

Alla mentorer har uppgiften att förankra Trygghetsplanen hos eleverna. 

Utveckling 

Fortsatt arbete med gemensam värdegrund och normer. Skapa vi-känsla både 

bland personal och elever F-9 genom gemensamma gruppstärkande aktiviteter. 

Arbeta med nya metoder och arbetssätt inom "livskunskap". Trygghetsteamet 

fortbildas kontinuerligt och avsätter tid för det systematiska trygghetsarbetet. 

Elevskyddsombud utses så att arbetsmiljöfrågor både för elever och personal 

hamnar högt på agendan. 

Resultat 

Trygghet och trivsel % 

                    2012  2013    2014 

fö-klass         66      92      84 

år 2                66      85      81 

år 5                89      85      91 

år 8                93      93      95 

F-klassernas verksamhet fungerar likvärdigt med gemensam planering, struktur 

och organisation. Till lå 13-14 fick skolan uppdrag att ta emot en extra 

förskoleklass, som innebar en hel del omorganisation. De annars dryga 100 

eleverna, som tas in normalt till fö-klassen, delas in i två större grupper som 

därefter arbetar i flexibla mindre grupper under höstterminen. På vårterminen 

påbörjas klassindelningen till år ett, dvs fyra klasser skapas. Personalen tar då 

hänsyn till olika barns behov och utveckling för att skapa goda utvecklings-

möjligheter för alla elever from år 1. På lång sikt ger detta arbetssätt förbättrad 

trivsel, trygghet och måluppfyllelse. Organisationen kring Eftis har gjorts om så 

att  år 3 tillhör Eftis-verksamheten på eftermiddagarna. 

År 1- 5  Den horisontella organisationen har skapat möjligheter för en likvärdig 

utbildning oberoende av klassplacering. Det har också möjliggjort en 

resursförstärkning, en ”femte pedagog”, i ett fyrparallelligt system. Årskurserna 

följs upp var femte vecka under läsåret för att kvalitetssäkra verksamheten. Hittills 

är erfarenheterna mycket goda gällande trivsel, trygghet men även 

kunskapsutvecklingen påverkas i positiv riktning. 

År 5 har goda resultat, men målet är att alla ska uttrycka trivsel, studiero och 

trygghet. Indelning till klasser i år 6 med fem klasser sker med samma metod som 

i förskolklassen 

 År 8 stabilt värde på hög nivå, men önskvärt är att alla uttrycker att de trivs, har 

studiero och känner trygghet 
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Allmänt upplever eleverna TH-teamets personal som välkända och pålitliga. De är 

kunniga och bidrar i hög grad till ett inkluderande förhållningsätt, trygghet och 

trivsel. 

 

ÅTAGANDE: 

Vi åtar oss att utgå från varje individs behov för att motverka 

traditionellt bundna könsroller och mönster. 

Förväntat resultat 

Alla elever ska nå målen eller mer. Lärarna etablerar processer för en jämställd 

utbildning där alla pojkars och flickors tankar och ideer tas till vara. Ev skillnad i 

pojkars och flickors meritvärde ska minska. 

Arbetssätt 

En jämställdhetsintegrerad (L)PP ( lokal pedagogisk planering) utgör grunden för 

ett arbetsområde där det  framgår tydligt vilket  centrala stoffet  är, vilka förmågor 

som ska utvecklas, vad som bedöms och vilka olika arbetssätt och metoder som 

ska användas. 

Metoder för att bryta traditionella mönster gällande pojkars/flickors val ska 

utvecklas på olika sätt. 

Resursanvändning 

Skolan avsätter resurser till ett femlärarsystem på fyra paralleller där alla flickor 

och pojkar kan utvecklas inom klassens ram, dvs alla flickor och pojkar 

ska  inkluderas  och i samspel kunna utveckla sina förmågor och färdigheter. 

Studiegårdarna arbetar flexibelt och behovsinriktat utifrån aktuellt läge och gör 

kortare eller längre insatser. Fritidshemmen arbetar främjande med könsneutrala 

aktiviteter där barnen ska välja utifrån intresse och vägledas i dessa val av 

personalen. En personal på fritids har särskild kompetens nom området genus. 
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Uppföljning sker varje vecka i lagen. 

Resultatgenomgångar och elevhälsomöten sker var femte vecka i varje årskurs 

genom EHT. Där analyseras varje elevs situation, med fokus på flickor och 

pojkars lika rätt till en jämställd, likvärdig och rättvis utbildning. Under läsårets 

gång arbetar personalen på våra fritidshem/förskoleklasser kontinuerligt med att 

utveckla jämställdheten mellan flickor och pojkar genom att diskutera och syna 

den egna verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv vid bl.a. planeringar och 

kategorimöten. Vid läsårets slut avsätts en heldag där representanter från alla 

fritidshem/förskoleklasser utvärderar och analyserar processen/arbetet, vilket 

utmynnar i åtgärder som förbättrar området. 

Utveckling 

Alla våra elever ska inkluderas, men inte till varje pris utan efter varje elevs 

behov. Pedagogiken och lärarnas kompetenser utvecklas för att möta alla elevers 

olika behov. Alla lärare arbetar tillsammans med samplanering, observation och 

återkoppling för att få syn på omedvetna förhållningssätt. All personal ska, 

oberoende av normer, tradition och grupptryck gällande flickor och pojkar, 

etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder utveckla vår verksamhet till en 

fördomsfri zon. Skillnader i resultat ska utjämnas. 

Resultat 

Betygsresultaten för lå 13-14 visar att samtliga elevgruppers meritvärden blev 

högre än föregående år. Flickors meritvärde blev högre i år 6 med 20 poäng, i år 7 

med 10 poängs skillnad, i år 8 med 10 poängs skillnad och i år 9 är skillnaden 

"bara" 6 poäng. Att skapa en likvärdig och rättvis utbildning för alla är mycket 

angeläget, men skolan är på rätt väg. 

(Vt -12 fick år 9, för första gången på många år, nästan samma meritvärde både 

hos flickor och  pojkar. Pojkarnas var något högre. I de äldre åren finns annars en 

tendens att flickor presterar bättre i svenska och matematik. I de yngre klasserna 

finns en tendens att pojkarna presterar bättre i matematik och flickorna bättre i 

svenska). 

Bedömning och analys 

För att arbeta med en likvärdig och rättvis utbildning för alla, är ett framgångsrikt 

värdegrundsarbete avgörande. Skolan arbetar på många nivåer för att bibehålla 

och utveckla en gemensam värdegrund i ett F-9-perspektiv. Fritids ser 

kontinuerligt över aktiviteterna för att gynna trygghet, studiero och bidra till en 

rättvis och likvärdig verksamhet.  

Skolans elevhälsoteam arbetar utifrån elevhälsoplanen, för kvalitetssäkring av 

processerna kring våra elevers trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. 

Elevhälsoplanen utvärderas, utvecklas och förbättras systematiskt. Vårt 
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Trygghetsteam arbetar både förebyggande och bistår i akuta situationer såväl med 

utredningar och dyl. Skolan arbetar med olika främjande och förebyggande 

aktiviteter. Restaurangen ger matro tack vare längre lunchtid. Det är trivsamt med 

god mat. Arbetet med att skapa förutsägbarhet och trivsel är allas ansvar och pågår 

i varje minut och i varje möte med våra elever. 

Elever och lärare fastställer konsekvenser utifrån våra gemensamma normer som 

revideras varje höst. Förutsägbarhet är viktigt för att alla ska veta vad som gäller 

och för att kunna fokusera på utbildningen. 

Mentorskapets betydelse för elevers måluppfyllelse och trivsel kan inte nog 

poängteras. Mentorstiden är därför utökad till 80 min/vecka. 

Analysen blir att vårt sätt att arbeta med kunskapsuppföljning och elever i behov 

av särskilt stöd är framgångsrikt och ger hög måluppfyllelse. Bedömningen är att 

skolan arbetar medvetet och strukturerat med olika metoder och att arbetet ständigt 

utvecklas och förädlas. Resultaten är höga och ligger stabilt över tid. 

Kunskap/Bedömning och betyg 

NÄMNDMÅL: 

1 Alla elever i stadens kommunala skolor utvecklas och når målen för 

sin utbildning 

Indikator Periodens utfall Årsmål Period 

Andel elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen 93 % 96 % 2014 
 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till nationella program 99 % 98 % 2014 
 

Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i 

matematik i åk 3 

97 % 99 % 2014 

 

Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i 

svenska/svenska som andraspråk i åk 3 

97 % 99 % 2014 

 

Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella 

provet i matematik i åk 6 

97 % 98 % 2014 

 

Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella 

provet i matematik i åk 9 

97 % 95 % 2014 

 

Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella 

provet i svenska i åk 9 

92 % 98 % 2014 

 

Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella 

provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 6 

97 % 98 % 2014 

 

Meritvärde i årskurs 9 271 Poäng 255 

Poäng 

2014 
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ÅTAGANDE: 

Vi åtar oss att ha tydliga pedagogiska planeringar och kvalitetssäkra 

processerna kring likvärdig bedömning. 

Förväntat resultat 

Måluppfyllelsen ska öka för alla elever i alla ämnen. Hela betygsskalan ska 

användas. 

Arbetssätt 

Lärarna/arbetslaget utgår från förmågor och centralt stoff, arbetsprocess och 

betygskriterierna som sammanställs i (L)PP. 

(L)PP ligger till grund för en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper, 

färdigheter och förmågor.  

Fritidshemmen deltar vid utvecklingssamtalen i år 1-3 minst en gång per år och 

skriver en gemensam IUP med läraren. 

Inom skolan fortsätter det gemensamma arbetet för likvärdig och rättvis 

bedömning att utvecklas vidare bla på de gemensamma pedagogiska 

konferenserna/PUG, PRIO, lärarseminarier o dyl. 

Sambedömning vid NP och elevledda utvecklingssamtal ger förutsättningar för en 

rättvis och även likvärdig bedömning. 

Resursanvändning 

PUG (10 pedagogiska utvecklingsgrupper för alla lärare) startas ht-13, PRIO-

projektet innebär tid för samplanering, observation och återkoppling. Vi genomför 

schematekniska lösningar för högre måluppfyllelse; ex parallelläggning så långt 

det är möjligt. Studiegårdarnas resurser används flexibelt utifrån elevernas behov. 

Viss personal har handledning. Gemensamma utbildningsinsatser bla i 

språkutveckling. Work-shops. Tre förstelärare för språkutveckling och 

matematikutveckling. Arbetet i förskoleklass, med två grupper med sex pedagoger 

i varje grupp, möjliggör varierande skolförberedande aktiviteter för eleverna i 

mindre grupp dagligen. Alla förskolelärare i förskoleklass har fått utbildning i 

Bornholmsmodellen. 

Uppföljning 

Skolledningen tillsammans med studie- och yrkesvägledaren följer upp 

betygsnivån som skolan har i förhållande till andra skolor och elevernas resultat på 

gymnasieskolan.  

Uppföljning sker genom det systematiska kvalitetsarbetet ex nationella, 

kommunala och lokal testplan. Varje årskurs följs upp var femte vecka, se 

elevhälsoplan. Särskilda handlingsplaner skrivs för vissa elever. Resultatanalys 

görs också i grupp med laget. Resultaten för laget analyseras tillsammans med 

skolledningen en gång/termin. 
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Utveckling 

Kompetensutveckling inom området bedömarkompetens och betyg. Olika 

kompetenser utvecklas bla i de pedagogiska utvecklingsgrupperna, PUG, för att 

öka samsyn inom alla ämnen i F-9-perspektiv. Det systematiska 

kvalitetsarbetet/årshjulet läggs om så att den framåtsyftande IUP: n år 1-5 och de 

skriftliga omdömena/betyg 6-9 kommer att stämma överens med LGR 11´s 

intentioner. Fortsatt arbete med att utveckla formativ bedömning bla via PRIO. 

ELIS och Framtidsfrön engageras för att utveckla det entreprenöriella 

förhållningssättet bland lärarna. 

Resultat 

Indikatorer %: 

"Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i alla ämnen" 

           2012          2013         2014 

fö            61             67           64 

år 2         73             68           51 

år 5         89             86           81 

år 8         43             69           47 

Skolan behöver tydliggöra vad detta innebär ännu mer för eleverna, eftersom 

eleverna uttrycker att de är dåligt insatta generellt, ev med undantag för år 5.       

Å andra sidan stämmer det inte att eleverna inte vet vad de ska kunna, då 

måluppfyllelsen är hög. Skolan behöver utveckla metoder så att förståelsen hos 

eleverna vad de ska kunna, korrelerar med den höga måluppfyllelsen. Arbetet med 

(L)PP och att höja bedömarkompetensen/ den formativa bedömar-kompetensen 

hos alla pedagoger är viktigt och att klara av att kommunicera detta tydligt till 

elever och vårdnadshavare. Skolan strävar efter att skapa en lärande organisation 

där samsyn och utveckling av didaktisk kompetens i ett F-9-perspektiv sker på 

olika sätt; lärare-lär-lärare=seminarier och work-shops. Skolan arbetar för ökat 

kollegialt lärande med samplanering, observation och återkoppling. Nationella 

prov avidentifieras och rättas inte av undervisande lärare. NP rättas av andra 

behöriga lärare och tid avsetts för sambedömning. Tretton förstelärare leder det 

pedagogiska utvecklingsarbetet tillsammans med ledningsgruppen. 

Betygsresultaten i år 9 är mycket goda. Meritvärdet är högre än tidigare. 

Medelmeritvärde 2014 

                    Pojkar      Flickor      Totalt 

Årskurs 6     222,3       244,1         233,6  

Årskurs 7     219.6       228.2         223,7  

Årskurs 8     235,1       245,4         239,4 

Årskurs 9     268,0       274,3         271,4 
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Bedömning och analys 

Generellt sett kan man konstatera, trots redan höga betyg, att Mälarhöjdens elever 

ändå höjer betygen mer än den genomsnittliga eleven, då de får betyg på 

gymnasieskolan. Pojkarna har lägre meritvärden 2014, men ändå inte lika stor 

skillnad som tidigare, 6 poäng. Gapet mellan flickors och pojkars resultat 

minskade. Men detta måste ändå lyftas som utvecklingsområde igen. 

En loggbok för PRIO är införd och ska fungera som en dokumentation över 

lärarens egen utveckling i samtal med kollegor. Där ska man få syn på vad som 

kan utvecklas i lärarprofessionen. Loggboken är också med på det enskilda 

medarbetarsamtalet. 

Trygghet är viktigt för måluppfyllelsen och ligger till grund för att alla elever ska 

nå kunskapsmålen Skolans trygghetsarbete utifrån ett F-9 perspektiv är en grund 

för att alla våra elever ska känna trygghet, arbetsro och nå så långt som möjligt.  

Även EHT-planen, för att kvalitetssäkra våra processer kring barnens lärande, är 

oerhört viktig för skolans höga måluppfyllelse. Arbetet kring EHT och 

handlinsplanerna ”myllas” ner och ska vara ett naturligt inslag i arbetet för alla 

pedagoger. Värdegrundsarbetet och processerna kring förutsägberhet är viktigt för 

att alla våra elever ska mötas med ett gemensamt budskap och veta och förstå vad 

som gäller. PRIO/PUG för samplanering och kollegialt lärande också viktiga delar 

för att kvalitetssäkra processer för likvärdig bedömning och för att formulera 

tydliga LPP: er. Det främjande och förebyggande trygghetsarbetet gör att 

rastverksamheten också en viktig del av elevernas vardag och utveckling. 

Uteaktiviteterna ska utvecklas så att de blir mer lockande för både pojkar och 

flickor utifrån de svar skolan får in från elevernas enkätsvar. Pedagogerna ska 

aktivt arbeta för ett gemensamt förhållningssätt som utvecklas vidare på 

samplaneringsmöten.                                                                             

Förskoleklass: Skolan har fått ta emot en extra grupp 6-åringar under 13/14. Till 

ht -14 införs en mer sammanhållen dag för förskoleklasserna för att öka 

tryggheten och höja verksamhetens kvalitet. Inför ht-14 har skolan också flyttat 

upp förskoleklassen från Pärlan, till stora skolan för att alla barn på skolan ska få 

en likvärdig start på sin skoltid och öka möjligheten för samarbetet mellan 

pedagogerna förskoleklasserna. Brukarundersökningen av förskoleklass indikerar 

att en lägre andel av föräldrarna än förra året (95%) kan rekommendera 

Mälarhöjdens skola (78 %). Det är ingen större skillnad mellan föräldrar till pojkar 

eller flickor. Däremot visar brukarundersökningen att en stor del av föräldrarna    

64 %, inte visste vad deras barn skulle kunna, en liten försämring. Skillnaden var 

lite större mellan flick- och pojkföräldrar i det här fallet. Föräldrar till flickor hade 

i lite större omfattning svarat att de och barnet visste vad barnet behövde för att 

lära och utvecklas. Om detta beror på att flickor i allmänhet är mer skolmogna i 6-

års åldern eller ej är svårt att säga. Liknande siffror visade brukarundersökningen 

när det gällde frågan om barnet kunde arbeta i lugn och ro på lektionerna 62%. Vi 

har två avdelningar som tar emot förskoleklasserna.  
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Alla barn får där en tillhörighet i en färggrupp som består av cirka tio barn och en 

ansvarspedagog. För att arbeta förebyggande med förutsägbarhet och studiero 

genomför vi, dels det vanliga överlämnandesamtalet i juni innan barnen börjar i 

förskoleklass, dels ett uppföljande samtal en bit in på höstterminen. Vi har även 

infört föräldramöten både under vårterminen innan barnen börjar hos oss och ett 

föräldramöte direkt i anslutning till skolstart.  Vi går igenom hur året i 

förskoleklass ser ut och hur vi arbetar med att bilda de nya klasserna. Skolan har 

sett över lokalanvändandet och scheman för att skapa bättre arbetsro för våra 

förskoleklasser genom att bla se till att det är färre barn på enheten på morgonen 

när förskoleklasserna kommer till skolan. Skolan fortsätter med ett idrottspass som 

en gruppstärkande 

aktivitet.                                                                                                                      

         

Årskurs 1:     

Under årskurs 1 startar de elevledda utvecklingssamtalen för att i tidig ålder 

medvetandegöra eleverna om målen och successivt träna eleverna i att förstå sin 

kunskapsutveckling. År 1 har även tydliga mål att alla elever ska ha knäckt 

läskoden under hösten i årskurs 1. Arbetet med EHT-planen och testplanen är 

viktiga bitar för att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter för att kunna ge 

eleverna rätt stöd med tidiga insatser. Alla pedagoger på lågstadiet kommer också 

från ht-14 ingå i mattelyftet för att utveckla arbetsmetoder och arbetssätt kring 

matematiken. Ämnesresultaten för eleverna i årskursen visar på att alla barn når 

målen i samtliga ämnen. Arbetslaget har arbetat med EHT-planen där alla elever i 

årskursen genomlyses var femte vecka och alla eventuella handlingsplaner 

revideras och åtgärderna ses över. Skolans trygghetsenkät visar att eleverna, i år 1, 

i stor utsträckning känner sig trygga på skolan. Eleverna har fått peka ut områden 

på skolan och skolgården där de tycker att det känns osäkert/otryggt. Skolan har 

sett över rastverksamheten så att det hela tiden finns vuxna på de områden där 

barnen upplever att det är otryggt.                                       

Årskurs 2:   

För att uppnå en högre måluppfyllelse och möjliggöra en likvärdig bedömning 

måste skolan fokusera på trygghet och arbetsro för eleverna i årskurs 2. 

Brukarundersökningen gällande årskurs 2 sticker ut med låga resultat främst när 

det gäller arbetsron för eleverna, 40%.Undersökningen pekar också på förbättrade 

värden i år, på frågan om man kan rekommendera skolan 81% (77 %). Det är 

främst föräldrar till flickor som ger skolan låga resultat. När det gäller tryggheten 

anser ca 85 % att eleverna känner sig trygga på skolan, jämnt fördelat mellan 

föräldrar till pojkar och flickor. Detta är ett oacceptabelt resultat och skolan måste 

arbeta med insatser för att vända denna situation. Klasserna består av 29-31 elever 

i varje klass. Flera elever har handlingsplaner och får extra stöd. Lärarlaget har 

under året arbetat hårt med elever som har sociala handlingsplaner. Lärarlaget har 

aktivt arbetet med skolans normer, lekgrupper och andra metoder för att stärka 

eleverna och även samarbetat över klassgränserna i olika projekt. Skolans 

trygghetsteam har varit inkopplat och arbetat specifikt med tre elever i årskursen. 
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Det kan påverka eleverna negativt att de byter fritidshem till årskurs två. För att 

skapa större trygghet kring detta byte arbetar personalen med en mjukare övergång 

på olika sätt. De har tagit fram en plan för detta arbeta som utvärderas och 

revideras varje läsår. Under vårterminen i årskurs 1 får eleverna besöka sitt nya 

fritidshem vid ett flertal tillfällen och personalen har även arbetat med ett 

faddersystem för att öka tryggheten för eleverna. Resultaten är goda i årskurs 2. 

Skolan följer en testplan och genomför DLS-tester och Stockholmsprovet i 

matematik. Som i övriga årskurser utgör EHT-planen och handlingsplanerna en 

kvalitetssäkrad uppföljning av elever skolan som känner oro för. Mattelyftet 

startar från ht-14. Resultaten var mycket goda på UiM. 

Problemlösningsförmågan var något lägre, men fortfarande högt i jämförelse med 

staden.    

Årskurs 3: 

Resultaten på NP är höga. Måluppfyllelse 100 % i bild (15% har högre 

måluppfyllelse), 100% eng, 99% idrotten (en elev klarade inte, 32% har högre 

måluppfyllelse), 100% matte, 100% mu, 100%NO (3% har högre måluppfyllelse), 

1005 SO (2% har högre), 100% slöjd (6% har högre), 98% sv (2 elever nådde inte 

målen och 4% nådde högre).För tredje året i rad ökar resultaten på de nationella 

proven. Analysen av resultaten på de nationella proven i årskurs tre, visar att vår 

språksatsning, med gemensam fortutbildning för alla lärare i språkutveckling, och 

skolans satsning på fortbildning resultat. Skolan har även blivit bättre på att ge rätt 

stöd åt elever med dyslexi och andra svårigheter, vilket tros ha bidragit till att 

resultaten ökar. I övrigt är det någon enstaka elev som missat något delprov i 

matematiken, men slutresultatet är mycket bra. Analysen av arbetet i årskurs tre 

visar också att arbeta i enlighet med EHT-planen, där skolan kvalitetssäkrar varje 

elevs utveckling, har gett resultat. Ingen elev ramlar mellan 

stolarna.                                                                                                                  

Årskurs F-3:       

I vår analys av årskurserna kan vi inte se någon tydlig skillnad mellan lärare, 

ämnen, klasser, grupper eller kön när det gäller ämnesresultaten. Detta tror vi kan 

bero på att samtliga årskurser har arbetat på ett effektivt sätt utifrån EHT-planen, 

som innebär att hela arbetslaget går igenom samtliga elever i årskursen och gör 

dagliga anpassningar efter elevernas behov. Det sker mer samplanering. Vi ger 

eleverna i större utsträckning en likvärdig och rättvis undervisning. Under läsåret 

kommer skolan att förstärka upp med tre läxläsningstillfällen/bonustid i veckan för 

årskurs tre, som en åtgärd för att förbättra resultaten för våra elever och bidra till 

att ge eleverna likvärdiga 

förutsättningar                                                                                                      
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Årskurs 4: Resultat från skolwebben: Bild 99% (1 elev klarade inte och 10% hade 

högre måluppfyllelse), 100% i engelska (17% högre måluppfyllelse.), 99% i idrott 

( en elev nådde inte målen medan 33% hade högre måluppfyllelse), 99% i 

matematik ( en elev nådde inte målen, medan 69% nådde högre måluppfyllelse), 

100% i musik (10% högre måluppfyllelse), 100% NO (24% högre 

måluppfyllelse), 100% i SO (15% högre måluppfyllelse), 100% slöjd (1% högre 

måluppfyllelse), 100% i svenska (17% högre måluppfyllelse). Resultatmässigt ser 

det mycket bra ut i årskursen. Samtliga elever når målen i samtliga ämnen, många 

i hög grad. När man ser på utvecklingen från höstterminen har resultaten ökat och 

de enstaka elever som efter höstterminen varit tveksamma i sin måluppfyllelse har 

fått stöd av femte pedagogen eller andra insatser. De når nu målen. 

Brukarundersökningen visar på att eleverna i årskurs 5 på vår skola i stor 

utsträckning känner sig trygga. Resultatet ligger på 91 %. Skolan arbetar aktivt 

med att alla elever ska känna sig trygga och är nöjda först när siffran är 100 %. 

Skolan har under fyra års tid utvecklat en trygghetsplan där vi beskriver hur vi 

arbetar främjande och förebyggande för att alla elever ska ha en trygg skolgång. 

Skolan har flera lärare som har nedsättning i sin tjänst, för trygghetsarbetet på 

skolan. Brukarundersökningen pekar på att skolan behöver se över hur vi arbetar 

med att medvetandegöra eleverna om målen i läroplanen, 81 %  (86 % 2013) är en 

förhållandevis (jmf med Stockholm Stad) bra siffra, men inte tillfredsställande. 

Nuvarande år 5 har som ett av målen att under året arbeta med elevernas 

delaktighet och inflytande i undervisningen. Målen och kraven i läroplanen ska bli 

tydligare både för eleverna och deras vårdnadshavare. Brukarundersökningens     

82 %, pekar på att arbetsron har avsevärt förbättrats men kan höjas. 
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Analys och bedömning åk 6-9:  

Skolans resultat har förbättrats alternativt ligger stabilt på hög nivå. Vi har en 

stabil organisation med många olika kompetenser, som bidrar till struktur och 

ordning men även kreativitet. Lärare med erfarenhet från högstadiet vågar använda 

hela betygsskalan; lärare från de yngre åren är mer försiktiga. Vår 

organisationsmodell, där år 6 tillhör högstadiet, tror vi ändå gynnar en mer 

likvärdig bedömning och hjälper ovana lärare i betygsättningen. Meritvärdena  

2014 i årskurs 7 ligger lågt i förhållande till övriga årskurser, mer eller mindre i 

alla ämnen. Detta beror troligen på att eleverna i åk 7 bedöms efter 

kunskapskraven för åk 9 för första gången. Årskurserna 8 och år 9 har förbättrat 

sina meritvärde sedan året innan och skillnaden mellan pojkars och flickors 

meritvärde har minskat. Vårt arbete med gemensam planering, observation och 

återkoppling har troligtvis påverkat det höjda meritvärdet. Att lärarna 

medvetandegjorts om genusproblematiken ligger till grund för den minskade 

skillnaden i meritvärden mellan flickor och pojkar. Samsyn och samarbete 

tillsammans med ett fungerande mentorskap, är viktigt för högre måluppfyllelse. 

Hela betygsskalan används inte i år 6-8.  Genusperspektivet måste även 

fortsättningsvis beaktas både i planering och bedömning. Elevhälsoplanen är ett 

effektivt verktyg för samsyn och skolutveckling. Den fungerar som en handbok 

och där beskrivs hur vi följer upp och säkerställer alla elevers kunskapsutveckling. 

Här dokumenteras, enligt ett särskilt överskådligt system, alla elevers 

resultatutveckling och användarvänliga handlingsplaner finns för elever som har 

behov av stöd. 

Insatser att vidta under det kommande läsåret utifrån analys:  

Matematiklyftet påbörjas och 34 lärare ingår under två år i mattelyftet. Arbetet 

med Pedagogiska UtvecklingsGrupper, PUG, där alla lärare är med i en 

utvecklingsgrupp F-9 fortsätter. Skolans IKT-grupp ska arbeta inspirerande och 

stödjande för personalen genom workshops, teachmeets och "En app till 

kaffet". PRIO-projekt är implementerat och ska fortsatt fungera som ett effektivt 

verktyg för skolutveckling.13 förstelärare driver skolutveckling genom kollegialt 

lärande tex observation, återkoppling och ansvar för olika projekt. 
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NÄMNDMÅL: 

3 Alla elever i stadens kommunala skolor har inflytande över, förståelse 

för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar 

 

Indikator Periodens utfall Årsmål Period 

Andel elever åk 5 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna 

för att nå målen i de olika ämnena 

81 % 90 % 2014 

 

Andel elever åk 8 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna 

för att nå målen i de olika ämnena 

47 % 70 % 2014 

 

Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Jag och mitt barn 

vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas 

64 % 85 % 2014 

 

Andel vårdnadshavare fritidshem nöjda med – det inflytande 

mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter 

59 % 70 % 2014 

 

Andel vårdnadshavare åk 2 nöjda med - Jag och mitt barn 

vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas 

51 % 75 % 2014 

 

ÅTAGANDE: 

Vi åtar oss att ge eleverna förutsättningar och möjligheter att påverka 

hela sin skolsituation 

Förväntat resultat 

Alla elever ska ha inflytande och kunna påverka sin utbildning. 

Arbetssätt 

Klassråd och elevråd är två viktiga forum för elevernas delaktighet och inflytande 

över både studier och miljö. Klassrådens och elevrådens funktioner förtydligas 

genom att göra eleverna medvetna om rättigheter, skyldigheter och former för 

beslutandeprocesser. Särskilda elevskyddsombud finns och deltar i 

arbetsmiljöronder. Elevskyddsombud utses årligen. 

Matråd med föräldrar, personal och elever, hålls några ggr/år så att synpunkter 

tillvaratas ang kosten och miljön i restaurangen. 

I år F-9 planerar eleverna tillsammans med läraren utifrån kunskap och mognad.  

För att förbättra elevernas möjligheter till inflytande kommer lärarna i högre grad 

än tidigare att göra eleverna medvetna om mål och kriterier, olika arbetssätt och 

redovisningsformer. Skolan deltar i nätverket ELIS, där det entreprenöriella 

lärandet i skolan ska utvecklas. 

Schemabrytande verksamheter genomförs i hela organisationen, där det 

övergripande syftet är att öka elevens inflytande och delaktighet/elevens val en 

gång i månaden.  

Eleverna förbereder och håller i sitt utvecklingssamtal som en del av sin 

utbildning. 
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Skolans val bidrar också till att eleverna ska göras delaktiga och kunna påverka sin 

utbildning. 

Alla fritidshem/förskoleklasser har ett gemensamt fastställt underlag för 

barnmöten där barnen bl.a. ges tillfälle att komma med förslag på aktiviteter inför 

nästa veckas planering. Varje läsår lämnar skolan ut en enkät till samtliga barn på 

våra fritidshem där de skriver önskemål om aktiviteter och inköp.  

På fritidshemmens/förskoleklassens barnmöten förs samtal kring sambandet 

mellan delaktighet, inflytande och ansvar över fattade beslut. 

Alla elever deltar i framtagandet och revideringen av gemensamma normer varje 

höst. 

Resursanvändning 

Tid avsatt för klassråd, elevråd på de olika stadierna med vuxenstöd och även 

utökad mentorstid för SVAL (skolans val). Schemabrytande dagar för helhet, 

samarbete som också innehåller tematiska studier. 

Kompetensutveckling i arbetsmetoder för ökat elevinflytande och entreprenöriellt 

lärande/ELIS/Framtidsfrön. 

Skolan deltar i Global Citizen Programme som ett led i att utveckla kontaktytor 

utanför Sverige. 

Operation dagsverke har gett eleverna möjlighet att ta ansvar och påverka även på 

ett internationellt plan. 

Eleven ges då möjligheten att förstå och se samband mellan sin egen skolsituation 

i jämförelse med omvärlden.  

Eleven ges också möjlighet att värdera vad kunskap är och hur den användas i 

olika miljöer och livssituationer. 

Uppföljning 

Vid klassråden samt de tre elevråden följer man upp frågor från föregående möte 

genom att läsa föregående protokoll. Många av elevernas synpunkter, som 

framkommit på elevrådsmötena diskuteras vid olika möten med personalen. Ute- 

och innemiljön diskuteras fortlöpande i möten mellan SISAB och skolledningen 

där elevernas synpunkter kommer fram. Matråd hålls flera ggr/år 

Uppföljning sker även genom enkäter som behandlar elevinflytande och trygghet. 

Utveckling 

Arbetslagskonferensen är tillfälle för pedagogerna att diskutera, utvärdera och 

besluta om former för elevernas ansvar och inflytande. Utvärdering av 

måluppfyllelsen och arbetssätten sker kontinuerligt och på olika nivåer.  

Där det kan anses vara lämpligt kommer utvärdering och förslag till förbättringar 

att ske tillsammans med elever eller elevrepresentanter. 

Resultat 

År 1-5 har fem pedagoger på fyra klasser. År 6-9 har dubbla mentorer och utökad 

tid för klassråd och livskunskap/etiska samtal. Alla elever har elevstyrda 

utvecklingssamtal. Eleverna genomför och håller i sina samtal och blir på det 
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sättet huvudperson både i sitt eget lärande och under samtalet. IUP-året tydliggör 

hur utvecklingssamtalet blir framåtsyftande för att de skriftliga omdömena sedan 

talar om resultatet. Alla fritidshem har ett fastställt underlag för barnmöten där 

barnen ges tillfälle att föreslå aktiviteter inför nästa veckas planering. En enkät 

lämnas ut varje läsår, där alla barn får skriva önskemål om aktiviteter och inköp. 

På barnmötena förs samtal om sambandet mellan delaktighet, inflytande och 

ansvar. För läsåret 13-14 har fritidshemmen fortsatt med "Jämställdhet mellan 

pojkar och flickor" som prioriterat område. Detta har utmynnat i åtgärder/insatser 

som förbättrat metoder och arbetssätt. Elevrådet har ett elevcafé och har hållit i 

aktiviteter för eleverna. Föräldrarna till eleverna i år 9 organiserade en vårbal för 

avgångseleverna i vår restaurang. Elevrådet i år 7-9 håller i Operation Dagsverke 

tillsammans med ansvarig lärare. Föräldrarna har dels FFM (Föräldraföreningen i 

Mälarhöjden) som sin organisation och dels möjligheten att träffa skolledning, 

personal på vid olika arrangemang som tex föräldraseminarier, som anordnas en 

gång per läsår. 

Bedömning och analys 

Mälarhöjdens skola har en lång tradition och verksamheten fungerar väl på många 

sätt, men i takt med att omvärlden förändras krävs även att skolan följer med i 

utvecklingen. Skolan gör ständiga förändringar i och utvecklar organisationen för 

elever och personal, så att skolan ska kännas modern och uppdaterad och detta 

förändringsarbete har börjat ge resultat. Arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling och gemensamma normer har ännu bättre struktur än tidigare. Skolan 

har även en tydlig ambition att alla elever ska komma in på sitt förstahandsval till 

gymnasieskolan. Våra studiegårdar för elever i behov av stöd har hög kompetens. 

Vår EH-plan fungerar som ett verksamt stöd i vårt arbete kring alla våra elever 

med tydliga riktlinjer hur arbetet ska genomföras tillsammans med eleverna. 

Skolan och fritids informerar via mail, veckobrev, bloggar mm till föräldrar. 

Fritidspersonalen visar på olika sätt för eleverna hur de kan påverka fritids 

kontinuerligt i verksamheten. Skolans schemabrytande dagar innebär ett ökat 

inflytande och ansvarstagande med stigande ålder för eleverna. Detta koncept har 

utvecklats tillsammans med "Framtidsfrön" i syfte att implementera ett 

entreprenöriellt förhållningssätt hos eleverna. Våra elever ska finnas och vara 

verksamma i ett samhälle närmare 100 år framåt i tiden 

Övrig uppföljning 

 Styrning och ledning 

Arbetet med ansvarsområden, information och organisation har utvecklats 

ytterligare tack vare PRIO. Skolan har nu verktyg för att utveckla och höja 

lärarnas kompetens ytterligare. Huvuddelen av arbetet är inriktat på att skapa en 

skola med likvärdig utbildning oberoende av vilken klass/lärare man hamnar/får i. 

Skolan är organiserad i en chefsgrupp som består av rektor och de bitr. rektorerna. 

Den är tänkt att fungera som en enhet för strategiska frågor och behov, som sedan 

hanteras av ledningsgruppen där också arbetslagsledarna ingår. PRIO-projektet 
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blir här en bra hjälp att utveckla skolan vidare mot världsklass inom dessa och 

andra områden. PUG (pedagogiska utvecklingsgrupper vertikalt) bidrar till en 

lärande organisation. Tretton förstelärare, med syfte att driva på 

skolutvecklingen, är ett jättelyft för skolan. Resultatdialogen med arbetslagen 

syftar till att synliggöra behovet av insatser, förbättra resultaten och utveckla 

samarbetet mellan lärarna. Även vår nya organisation kring elevvården innebär en 

kvalitetssäkrad systematisk uppföljning, så att skolan vet exakt vilket stöd som 

eleven behöver i sitt fortsatta lärande. Trygghetsteamets arbete, förstärkt med en 

kurator, är ovärderligt, dels för att säkra tillvaron för våra elever och dels avlasta 

lärarna så att de kan fokusera på undervisningen. Men det är också viktigt 

att stärka lagets betydelse för studiero och kunskapandet. En mediatekniker är 

anställd för att stödja och utveckla skolledning, personal och elever 

Sammanfattande analys 

  

Resultatdialogen och den nya EHT-organisationen innebär att vi fångar upp de 

elever som behöver särskilt stöd och förbättrar resultaten. 

Det utökade antalet delningstimmar i år 1-3 skapar möjligheter till halvklasser och 

andra grupperingar, i syfte till att förbättra resultaten. 

LPP-arbetet medför att progressionen F-9 utvecklas inom varje ämne. 

Loggbokens, (år 1-5), införande bidrar till att skapa en individanpassad skolgång, 

där eleven känner sig delaktig i sin utbildning. Projektet Skapande Skola medför 

att fler elever får möta kulturen i staden och estetiska lärprocesser bidrar till att 

eleverna får möjlighet att lära sig på flera sätt. 

IKT är en satsning som kommer att leda in skolan i framtiden enligt vår vision. 

Riskerna ligger i det skenande kostnadsläget som GSIT innebär. 

I syfte att vara en skola som uppfattas som personlig och tillgänglig fungerar 

receptionen utmärkt. Den är öppen hela dagarna. Namnbrickor har införts för att 

motverka anonymiteten i skolan. 

Personalvårdande insatser som friskvård, massagestolar, egna arbetsplatser, telefon 

och dator, välfungerande personalrum, kick-off och gemensamma 

fortbildningsinsatser mm ska bidra till en högre frisknärvaro och trivsel. Den 

fysiska miljön görs om successivt för att anpassas till en skola i världsklass på 

2000-talet. 

PRIO-projektet är en viktig pusselbit i vår fortsatta utveckling mot en skola i 

världsklass 
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Möjligheter:  

Tillströmningen av elever är stort och medför ökade ekonomiska resurser, vilket i 

sin tur ger möjligheter att bli en skola i världsklass inom alla områden. Vi ska 

arbeta för ett inkluderande arbetsätt och skapa tilltro, framtidsoptimism och 

kompetenta samhällsmedborgare. Vår externa undervisningslokal, Pärlan, är 

omgjord till ett Kulturhus för all musik-och bildundervisning. På det sättet har det 

skapats möjligheter för förskoleklasserna att flyttas upp till stora skolan. Det 

bidrar i sin tur till ett bättre samarbete för personalen och ökad studiero för våra 

yngsta elever. 

Hot:  

Den stora elevtillströmningen medför att den fysiska arbetsmiljön är ansträngd då 

vi inte har tillräckligt med lokaler att ta in alla elever ens i vårt 

skolpliktsbevakningsområde. Elevtillströmningen medför också ökande kostnader 

för att kunna göra lämpliga undervisningsgrupper. Dock är utrymmena för 

idrottsundervisningen undermåliga, vilket i hög grad missgynnar eleverna på 

Mälarhöjdens skola.  

Prioriterade åtgärder för utveckling 

 PRIO/PUG innebär att alla lärare arbetar med samplanering, observation 

och återkoppling för högre måluppfyllelse. 

 Tretton förstelärare bidrar till en bättre skolutveckling 

 IKT- teknikbaserade undervisningsmetoder utvecklas vidare 

 Värdegrundsarbete- trivsel och förutsägbarhet- samsyn 

 Genus- metoder ska utvecklasför att pojkar och flickor ska ges likvärdiga 

förutsättningar 

 Matematiklyftet: 34 lärare deltar under två år 

 ELIS- (entreprenöriellt lärande: ett förhållningssätt) 

 Språkutvecklande arbetssätt inom alla ämnen- 

 Global Citizen Programme utbyte med Indien-internationalisering 

 Främjande och förebyggande rastverksamhet  för alla - aktiviteter och 

verksamhet kring bod och elevfik- utvecklas vidare 
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