
 

Skolans Mål 2014/2015 med utfall, analys och måluppfyllelse juni 2015 

MÅL 1: Arbetsro 

Skollagen 5. Kap. Trygghet och studiero 3 § Arbetsmiljö: 

”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero. 

Skolans mål: 

”Att minst 90 % av eleverna och 85 % av vårdnadshavarna ska uppleva arbetsro i klassrummet och på 

fritidshemmet och fritidsklubben” 

 Elevenkät vt-13 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska 

bra 

Elevenkät vt-14 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska bra 

Mål vt-15 Utfall vt-

15 

Det är arbetsro på lektionerna 

Det är arbetsro på fritidshemmet och 

fritidsklubben 

66 % 

66 % 

 

78 % 

78 % 

 

90 % 

90 % 

76 % 

61 % 

 

 Föräldraenkät vt-

13 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska 

bra 

Föräldraenkät vt-14 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska bra 

Mål vt-15 Utfall vt-

15 

Det är arbetsro på lektionerna 

Det är arbetsro på fritidshemmet och 

fritidsklubben 

85 % 

85 % 

 

67,4 % 

65 % 

 

85 % 

85 % 

 

76 % 

76 % 

 

 

Tidsplan när målet ska vara uppfyllt: 

29 maj 2015, delrapport 17 december 2014 

 

Ansvariga för att uppfylla målen: 

Safiren: Petra Westin, Marlene Ahlinder och Ewa Strömberg 

Smaragden: Emelie Persson, Linda Frykman och Ewa Strömberg 

Opalen: Ingrid Pettersson och Anna Lindberg 

Kristallen: Anna Lusth och Leonora Enterfeldt Eriksson 

Rubinen: Anna Lindberg och Leonora Enterfeldt Eriksson 

Briljanten: Thomas Langeborg och Charlotte Larsson 

Lilla Fritids: Lena Kristenssen och Luisa Jonsson 

Stora Fritids: Lisette Östblom och Helene Dalborg 

Fritidsklubben: Thomas Sandin 

 

Analys/måluppfyllelse: 

Klasslärare och fritidshemmets personal har under året arbetat aktivt med gruppindelning, elevinflytande på 

samlingar, möblering. Samtal har skett i samlingar, på klass- och elevråd kring arbetsro/trivsel och kring 

vilka regler som ska gälla kring t.ex. fotboll och vid King-spel mm. Vi ser att dessa åtgärder gett god effekt. 

Vi ser att det är viktigt att göra eleverna delaktiga kring ordningsregler och vilka regler som ska gälla kring 

lek och spel. Om eleverna får vara med och utforma reglerna har de mycket lättare för att följa dem.  



Fritidshemmet har i sitt aktiva arbete med pedagogiska planeringar för verksamheten sett att eleverna har 

haft lättare att komma igång med aktiviteter, vilket lett till ökad arbetsro på fritidshemmet. Personalen har 

tydligt delat upp sig i olika ansvarsområden, vem som är ute/inne och vid vilken aktivitet eller lek för att 

skapa lugn. Personalen deltar ofta i lek och spel. 

Elevernas upplevelse av att det är arbetsro är ungefär oförändrat detta läsår jämfört med förra läsåret, något 

sämre resultat på fritidshemmet/fritidsklubben. Vi har arbetat aktivt för arbetsro både i klasserna och på 

fritidshemmet och fritidsklubben genom gruppindelning, regelbundna samlingar och utvärderingar och 

uppföljningar om de gemensamma ordningsregler som gäller för klassen/gruppen.  

Skolan har inte helt nått målet att 85 % av föräldrarna ska uppleva att det är arbetsro i klassrum och på 

fritids, 76 % upplevde att det var bra arbetsro, 13 % svarade vet ej. Klasslärarna och personalen på 

fritidshemmet och på fritidsklubben har under läsåret fått mycket feedback från föräldrar som sagt att de 

upplever en arbetsro. Vi arbetar ändå vidare med detta viktiga område för att ytterligare förbättra arbetsron 

under nästa läsår.  Vi vill arbeta för att uppmuntra de vårdnadshavare som svarar att de inte vet om det är 

arbetsro eller inte, att vara med under hela eller delar av skoldag och på fritidshemmet. 

I samband med akustikkontroller har vi sett att behovet funnits av bättre ljudmiljö i en del lokaler i skolan. 

Därför har Smaragdens klassrum och matsalen kompletterats med bättre ljudabsorbenter på väggarna.  

 

Utveckling 

Vi fortsätter arbeta för att alla, både elever och föräldrar, upplever att det är arbetsro både i klassrummen och 

på fritidshemmet/fritidsklubben. 

 

För att ytterligare utveckla arbetsron i skolan ska vi fortsätta tänka till extra kring schemaläggning och 

elevers placering i klassrummen. Vi är tydliga med att förankra skolans trygghets- och ordningsregler i alla 

verksamheter under hela läsåret; skola, fritidshemmet och på fritidsklubben och att vi vidtar åtgärder när 

dessa inte fungerar. Det är viktigt att all personal är tydliga, konsekventa och säger lika. För att uppnå detta 

behöver all personal se till att vi har tydliga gemensamma regler och att vi regelbundet pratar om arbetsro på 

våra personalmöten. 

 

När vi pratar om arbetsro med våra elever behöver vi vara tydliga med att arbetsro kan vara olika utifrån 

arbetssätt och arbetsuppgift. Ibland vid individuella arbeten behöver det vara helt tyst medan det fortfarande 

är arbetsro då det är samtal mellan elever i samband med par- och gruppövningar. Personalen på 

fritidshemmet och fritidsklubben behöver ge eleverna feedback på vad arbetsro innebär i en mer friare miljö 

och i samband med lek och spel.  

 

På fritidshemmet ser vi till, att genom bättre schemaläggning, göra verksamheten personaltätare den tid då 

flest elever är på fritids. Då får fritidspersonalen möjlighet att dela in eleverna i mindre grupper vilket bidrar 

till bättre arbetsro och ökad möjlighet till goda kamratrelationer. 

 

Vi planerar att tillsammans med fastighetsägaren arbeta för bättre akustiktak i Briljantens klassrum och att 

ytterligare förbättra ljudmiljön i tillhörande grupprummet. Glaspartierna och en dörr tas bort för att 

ljudisolera bättre mellan rummen och korridoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÅL 2. Trygghet 

Läroplanen kap. 2, Övergripande mål och riktlinjer:” Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att 

människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor” 

”Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller 

grupper” 

Skolans mål: 

”Att minst 95 % av eleverna ska uppleva att de känner sig trygga i skolan, att vuxna på skolan aktivt 

motverkar att någon behandlas illa samt att skolkamrater behandlar dem väl” 

”Att 100 % av vårdnadshavarna ska uppleva att deras barn känner sig trygga i skolan, att vuxna på skolan 

aktivt motverkar att någon behandlas illa samt att skolkamrater behandlar deras barn väl” 

Vårt långsiktiga mål är att 100 % av eleverna ska känna att de är trygga, att vuxna aktivt motverkar att 

någon behandlas illa och att de behandlas bra av sina skolkamrater. Varför vi sätter 95 % som mål har att 

göra med att en del elever har kryssat ”vet ej” på frågan i elevenkäten eller helt hoppat över den. Vi kommer 

inför årets trygghetsmätningar vara noga med att förklara vad som menas med begreppen trygghet, aktivt 

motverka o.s.v. 

 Elevenkät vt-13 

Stämmer helt 

och hållet eller 

ganska bra 

Elevenkät vt-14 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska 

bra 

Mål vt-15 Utfall vt-

15 

Jag känner mig trygg i skolan 90 % 92 % 95 % 89 % 

De vuxna motverkar aktivt att någon 

behandlas illa 

86 % 85 % 95 % 81 % 

Jag behandlas bra av mina skolkamrater 97 % 92 % 95 % 91 % 

 Föräldraenkät 

vt-13 

Stämmer helt 

och hållet eller 

ganska bra 

Föräldraenkät vt-

14 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska 

bra 

Mål vt-15 Mål vt-15 

Mitt barn känner sig trygg i skolan 95 % 93 % 100 % 93 % 

Personalen bryr sig om mitt barn 99 % 100 % 100 % 98 % 

Personalen motverkar aktivt att någon 

behandlas illa 

91 % 92 % 100 % 95 % 

Tidsplan när målet ska vara uppfyllt: 29 maj 2015, delrapport 17 december 2014 

Ansvariga för att uppfylla målen: 

Safiren: Petra Westin, Marlene Ahlinder och Ewa Strömberg 

Smaragden: Emelie Persson, Linda Frykman och Ewa Strömberg 

Opalen: Ingrid Pettersson och Anna Lindberg 

Kristallen: Anna Lusth och Leonora Enterfeldt Eriksson 

Rubinen: Anna Lindberg och Leonora Enterfeldt Eriksson 

Briljanten: Thomas Langeborg och Charlotte Larsson 

Lilla Fritids: Lena Kristenssen och Luisa Jonsson 

Stora Fritids: Lisette Östblom och Helene Dalborg 

Fritidsklubben: Thomas Sandin 



 

Utvärdering/måluppfyllelse: 

På vår skola känner de allra flesta elever sig trygga och att de inte blir kränkta eller mobbade av andra 

elever. En del elever svarar ”vet ej” på enkäterna och det är ytterst få som svarar att de inte känner sig 

trygga. Vi i personalgruppen är inte nöjda förrän 100 % av våra elever känner sig trygga på skolan. Därför är 

elevernas upplevelse av trygghet ett av skolans mål även nästa läsår. 

 

Utveckling 

Gefle Montessoriskola ska arbeta för att ytterligare förbättra elevernas känsla av trygghet på skolan. Vi ska 

arbeta för ökad tillit till vuxna, att alla våra elever känner att de kan prata med vuxna på skolan om de 

känner sig ledsna eller kränkta och att alla upplever att alla vuxna aktivt motverkar att någon behandlas illa. 

Detta ska vi göra genom fler samtal med eleverna, både i skolan och på fritids och fritidsklubben och att ge 

oss tid att lyssna ordentligt vid konflikter. 

 

Skolan fortsätter även under nästa läsår delta i Gävle kommuns satsning ”Gävlemodellen”. Detta innebär att 

vi under hela läsåret kommer att delta på föreläsningar och kurser med fokus på skolans trygghetsarbete, 

samt att frågeställningar om trygghet och likabehandling ständigt återkommer på våra personalmöten. 

Skolans trygghetsgrupp med personal från både skola och fritidshem är viktig i detta arbete. 

 

Vi fortsätter med vårt tänk med gruppindelning på fritidshemmet även nästa år. Vi ser att det blir lugnare på 

fritids med detta arbetssätt, färre konflikter och att eleverna har lättare att hitta olika aktiviteter och lekar 

med detta arbetssätt, vågar prova på nytt och att positiva kamratrelationer byggs upp.  

 

Under lunchrasterna kommer personal från fritidshemmet schemaläggas för att leda lekar och rastaktivitet. 

Vi vill på detta sätt fånga de elever som har svårt att hitta på vad de ska göra på rasterna och hjälpa eleverna 

bli mer ”lekskickliga” och att de får en större ”bank” med idéer kring vad de kan göra.  

 

Vi fortsätter att arbeta för att all personal är tydliga med att förankra skolans trygghets- och ordningsregler i 

alla verksamheter under hela läsåret; skola, fritidshemmet och på fritidsklubben. Hela skolans personalgrupp 

vidtar åtgärder när dessa inte fungerar. Det är viktigt att all personal är tydliga, konsekventa och säger lika. 

För att uppnå detta behöver all personal se till att vi har tydliga gemensamma regler och att vi regelbundet 

pratar om arbetsro på våra personalmöten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÅL 3: Elevinflytande 

Läroplanen kap. 2, Övergripande mål och riktlinjer: 

”Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan” 

”läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad” 

Skolans mål: 

 ”Att 90 % av eleverna upplever att lärarna, personalen på fritidshemmet och fritidsklubben tar hänsyn till 

elevernas åsikter” 

”Att 100 % av vårdnadshavarna upplever att eleverna uppmuntras till att ta ansvar” 

 Elevenkät vt-13 

Stämmer helt 

och hållet eller 

ganska bra 

Elevenkät vt-14 

Stämmer helt 

och hållet eller 

ganska bra 

Mål vt-15 Utfall vt-

15 

Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 

Personalen på fritidshemmet och fritidsklubben på 

min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 

86 % 

 

86 % 

85 % 

 

85 % 

90 % 

 

90 % 

83 % 

 

83 % 

 

 Föräldraenkät vt-13 

Stämmer helt och 

hållet eller ganska bra 

Föräldraenkät 

vt-14 

Stämmer helt 

och hållet eller 

ganska bra 

Mål vt-15 Utfall vt-

15 

Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i skolan 96 % 98 % 100 % 86 % 

 

Tidsplan när målet ska vara uppfyllt: 

29 maj 2015, delrapport 17 december 2014 

 

Ansvariga för att uppfylla målen: 

Safiren: Petra Westin, Marlene Ahlinder och Ewa Strömberg 

Smaragden: Emelie Persson, Linda Frykman och Ewa Strömberg 

Opalen: Ingrid Pettersson och Anna Lindberg 

Kristallen: Anna Lusth och Leonora Enterfeldt Eriksson 

Rubinen: Anna Lindberg och Leonora Enterfeldt Eriksson 

Briljanten: Thomas Langeborg och Charlotte Larsson 

Lilla Fritids: Lena Kristenssen och Luisa Jonsson 

Stora Fritids: Lisette Östblom och Helene Dalborg 

Fritidsklubben: Thomas Sandin 

 

Utvärdering/måluppfyllelse: 

 

Våra elever tar ett bra ansvar för sina studier men eftersom en del elever svarat i elevenkäter att de är osäkra 

vilka mål de ska arbeta för i skolans olika skolämnen är detta något vi behöver arbeta vidare med. Målen 



behöver vara tydliga för eleverna för att de ska kunna ta ansvar fullt ut. Vi är nöjda med arbetet med 

klassernas måltimme varje vecka. De flesta elever som behöver arbeta vidare med arbetsuppgifter och läxor 

gör det, några få har lite svårt att förstå att detta är viktigt och dessa elever behöver vi fånga upp bättre och 

få dem att känna att de utvecklas under måltimmen. 

 

Utveckling 

Vi vill på skolan fortsätta att arbeta för att eleverna ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina studier. 

Detta vill vi göra genom att tydliggöra kunskapskraven i de olika ämnena så att eleverna har större kunskap 

om målet med varje moment de arbetar med. För att klara detta behöver vi på skolan arbeta vidare för att 

ytterligare förbättra våra pedagogiska planeringar och tillhörande matriser för att göra dem så tydliga som 

möjligt för eleverna och att alltid utvärdera dem tillsammans med eleverna både under arbetets gång och när 

ett område är klart. Vi kommer att fortsätta utveckla våra bedömningsmatriser för våra elever för att på så 

sätt utveckla vår formativa bedömning och elevernas medvetenhet hur de ligger till och kan utvecklas vidare 

i förhållande till kunskapskraven. 

 

Till nästa läsår vill vi utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola, fritidshem och fritidsklubb ytterligare 

genom att skapa arbetslag där olika arbetsgrupper ingår och som har gemensam planering. Fritidshemmet 

vill ta större del av lärarnas planeringar för att kunna ta vid med olika uppgifter på fritids utifrån deras 

uppdrag. Målet är att skapa en tydligare röd tråd för eleverna men också att skola och fritids tydligare 

kompletterar varandra utifrån sina respektive uppdrag. De olika verksamheterna har ett bra samarbete kring 

elevtrygghet och elevvård och om hur vi ska arbeta för att eleverna ska må bra, trivas och utvecklas under 

hela skoldagen. Till nästa läsår vill vi utveckla detta samarbete ytterligare genom gemensamma diskussioner 

i arbetslagen. För de elever som har åtgärdsprogram ska det vara tydligt vilka åtgärder som ska genomföras i 

de olika verksamheterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MÅL 4: Kunskaper 

 

Nyckeltal, mål och utfall för Gefle Montessoriskola – läsåret 
2014/15 per den 150610 

     Andel gröna ämnen = alla ämnen där man nått lägst godtagbara kunskaper, dvs. både 
gröna och eventuellt blå ämnen 

 
                

  

Andel gröna ämnen 
per elev och termin 
(%) 

Andel blå ämnen per elev 
och termin (%) 

Andel elever som 
har grönt i alla 
ämnen (%) Språket Lyfter läsa 

Språket Lyfter 
skriva 

  

Mål 
2014/
15 

Utfall 
1506
10 

Utfall 
2013/
14 

Mål 
2014/
15 

Utfall 
150610 

Utfall 
2013/
14 

Mål 
2014/
15 

Utfall 
1506
10 

Utfall 
2013/
14 

Mål 
2014/
15 

Utfall 
1506
10 

Utfall 
2013/
14 

Mål 
2014/
15 

Utfall 
1506
10 

Utfall 
2013/
14 

Åk 
1 98,0 95,7 96.6 25,0 17,9 0,5 79.0 74,2 78,3 

93,0 100 91,3 87,0 94,3 85,7 

Åk 
2 97,0 83,2 95,7 20,0 12,5 0,5 80,0 80,8 61,9 

92,0 84,6  85,7 92,0 80,8  90,4 

Åk 
3 97,0 87,2 95,8 22,0 16,8 4,7 65,0 76,0 84,2 

91,0 100  89,4 91,0  88,0 89,7 

Åk 
4 97,0 97,0 93,3 25,0 16,4 5,1 86,0 95,4 58,8 

92,0 95,4 76,4 90,0 90,9 82,3 

Åk 
5 97,0 82,2 96,1 30,0 33,9 11,7 70,0 63,2 66,7 

85,0 78,9  83,3 85,0 94,7  66,6 

Åk 
6 97,0 98,3 * 30,0 67,8 * 75,0 83,3 * 

85,0 91,6  * 85,0 90,9  * 

                * Skolan hade inga elever i åk 6 läsåret 2013/2014 

Tidsplan när målen ska vara uppfyllda: 10 juni 2015 

Avstämningar: vecka 40 (1 oktober), vecka 51 (17 december), vecka 12 (25 mars) och vecka 24 (10 juni) 

Ansvariga för att uppfylla målen: Alla lärare i respektive ämne 

Utvärdering/måluppfyllelse: 
Andelen elever som har blivit blåmarkarade i olika ämnen har ökat på hela skolan under hela läsåret. Blått innebär att 

eleven nått ”mer än förväntade kunskaper” i ett ämne. Lärarnas aktiva arbete med bedömningsmatriser och arbete med 

formativ bedömning tillsammans med eleverna har varit viktigt i detta arbete. 

84,6 % av eleverna (22 av 26) i åk 2 nådde avstämning B i ”Nya Språket Lyfter, läsning”. Det är inte 92 % 

som var målet. Vi ser att svårighetsgraden mellan åk 1 och 2 ökar vilket gör att några elever som legat på 

gränsen i åk 1 inte uppnått målen. Dessa elever har åtgärdsprogram och en plan för hur läsförmågan och 

läsförståelse ska utvecklas. 

Skolans systematiska kvalitetsarbete och arbete för att alla elever når så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling börjar ge resultat. Under läsåret har alla lärare fyra avstämningar där de tar fram 

uppgifter om elevernas måluppfyllelse. Det är uppgifter om och hur långt eleverna kommit i sin 

kunskapsutveckling i alla ämnen, vilka elever som har åtgärdsprogram, vilka elever vi behöver vara 

uppmärksamma på utifrån tester och resultat samt elevernas sociala utveckling. 

Nästan samtliga elever i förskoleklass har under åren knäckt läskoden. Detta gör att våra elever i åk 1 har en bra grund 

att stå på. 100 % av eleverna i åk 1 har nått målen i läsning och 94, 3 % i läsning. Måluppfyllelsen  

Utveckling: 

Vi fortsätter arbeta målmedvetet för att alla elever ska nå kunskapskraven och komma så långt som möjligt i 

sin kunskapsutveckling när de slutar hos oss i årskurs 6. Vi arbetar för att vår undervisning ska vara 

individuell, varierad och utmanande och vila på läroplansuppdraget, samhället vi lever i och sikta mot 

framtiden. Alla elever hos oss som inte når upp till målen eller som vi befarar att de inte ska nå upp till 

målen ska ha utvärderingsbara åtgärder inom ramen för IUP:n, alternativt åtgärdsprogram. 



 

Vi fortsätter att arbeta med vårt systematiska kvalitetsarbete, med fyra avstämningar per läsår, för att 

säkerhetsställa att vi har koll på varje elevs kunskapsutveckling, sociala utveckling och att varje elev når så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

 

Lärarna som under läsåret undervisat i åk 3 har under våren genomfört de nationella proven i svenska och 

matematik. Samtliga elever klarade alla delprov i matematik men de kan se att våra elever på skolan behöver 

undervisas mer i omkrets och viktenheter samt att tränas genom diskussioner och samtal i att kunna avgöra 

vilket räknesätt som är lämpligast vid olika problemlösningsuppgifter. 
 

Lärarna som under läsåret undervisat i åk 6 har under våren genomfört de nationella proven i svenska, 

matematik och engelska. I sin analys av provresultaten kan de se att förmågor skolan behöver utveckla är i 

matematik att stärka elevernas förmåga att föra och följa matematiska resonemang, skriftligt men även 

muntligt. I svenska behöver vi stärka elevernas skriftliga förmåga när det gäller struktur och språklig 

variation och i engelska att ge eleverna bra strategier och redskap för att träna och utveckla elevernas 

muntliga förmåga att uttrycka sig på engelska. 

Till nästa läsår vill vi utveckla vårt samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem/fritidsklubb. Vi 

kommer att skapa arbetslag och tid för gemensamma träffar för att ta del av varandras planeringar så att 

fritidshemmet och fritidsklubben kan vara ett tydligare komplement till skolan och stärka elevernas 

kunskapsutveckling genom olika kompletterande övningar, lekar och uppgifter som hör ihop med skolans 

planeringar. 

 


