
 

 
 
Gefle Montessoriskola                                                                                                                     2017-06-16 
 

Kvalitetsredovisning 2016/17 
Skolhuvudman 
 
Inledning 
 

Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 190 elever läsåret 16/17. Skolan har två klasser 

åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två klasser åk 2-3, samt en klass i respektive åk 4, 5 

och 6. Skolan har både fritidshem och fritidsklubb. 15 % av våra elever har undervisning i 

modersmål på 11 olika språk. Gefle Montessoriskola är en friskola med montessoripedagogik 

som inriktning. 

 

På Gefle Montessoriskola arbetar 34 personal med följande uppdrag: lärare, 

speciallärare, förskollärare, fritidspedagoger, rektor, skolledare (skolhuvudman), ansvarig för 

kost och städ och skolsköterska. 

Skolan är organiserad i sex arbetslag. Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar; 6-7 år, 8-9 

år. Skolans fritidsklubb är för elever i åk 4-6. Skolans ledning består av rektor och 

skolhuvudman. Denna kvalitetsredovisning utgår från Gefle Montessoriskolas arbetsplan och 

måldokument och de mål och åtaganden som formulerats där. Kvalitetsredovisningen har 

tagits fram av rektor och skolhuvudman, som utgått från resultat i elev-, föräldra- och 

personalenkäter, från intervjuer och samtal med elever, föräldrar och personal.  

 

Åtgärder för utveckling från föregående 
Kvalitetsredovisning 
 
 Vi har arbetat för att fritidshemmet ska vara ett bättre komplement till skolan och 

förskoleklassen. Vi har organiserat skolans verksamhet så att vi ökat gemensam tid för 

diskussion och planering i arbetslag där både fritidshemmets och fritidsklubbens personal, 

lärarna och förskollärarna i förskoleklasserna ingått. Fritidshemmet har arbetat vidare 

praktiskt med det eleverna arbetar med under skoltiden, de har planerat för och arbetat på ett 

annat/kompletterande sätt. De gemensamma planeringarna har utgått från NTA-lådorna som 

skolan köpt in under de senaste läsåren för att utveckla skolans undervisning i 

naturvetenskapliga ämnen och teknik. 

 

De pedagogiska planeringar och som skapats av pedagogerna har varit så ämnesövergripande 

som möjligt och kompletterat varandras verksamheter skola-fritidshem så långt det varit 

möjligt. 

 

Lärarna har arbetat vidare med att utveckla sina pedagogiska planeringar och tillhörande 

kunskapsmatriser/kunskapsrum för att utveckla sin bedömningssäkerhet samt för att göra 

elevernas kunskapsutveckling tydliga för elever och föräldrar. Lärarnas arbete för att utveckla 

sin formativa bedömning har varit ett viktigt utvecklingsområde detta läsår. Lärarna har 



provat olika metoder och arbetssätt för att ge eleverna feedback på olika arbeten. De har i 

samband med genomgångar arbetat för att eleverna på olika sätt ska visa om de förstått, 

behöver mer stöd o.s.v. Denna feedback har skett både skriftligt och muntligt. Lärarna har 

också arbetat för att med stöd av matriserna låta eleverna vara med och göra 

självbedömningar. Detta för att eleverna ska bli mer medvetna om sin egen 

kunskapsutveckling och för att hjälpa dem att komma vidare i sin utveckling.


Vi har fortsatt satsa på läsning och övrig språkutveckling, då vi vet att det är grunden för 

lärande på många sätt. Pedagogerna i skolans läs- och skrivutvecklingsgrupp har under året 

tipsat personalen om arbetssätt, idéer m.m. Alla lärare har under året deltagit i den statliga 

satsningen ”Läslyftet”, som syftar till att utveckla elevernas läslust och läsförståelse genom 

lärarnas kollegiala lärande. Planering och uppföljning av lektioner samt diskussioner utifrån 

ett arbetsmaterial på Skolverkets hemsida har genomförts regelbundet under hela läsåret. 

Lärare och skolledning har tyckt att det kollegiala lärandet har varit ett givande arbetssätt. 


Lärare som undervisar i matematik har fortsatt använda Skolverkets diagnosmaterial för att 

ringa in elevernas kunskaper på ett tydligare sätt.  

 

Arbetet med vår värdegrund och pedagogiska plattform har fokuserat på att värdegrunden i 

vårt dagliga arbete ytterligare ska förbättras under hela skoldagen, både i skolan och på 

fritidshemmet. Vi har som skola varit med i kommunens satsning ”Gävlemodellen” som 

bygger på att personal från olika skolor träffas för föreläsningar och nätverksträffar kring 

trygghets- och likabehandlingsarbete. Skolan har en Trygghetsgrupp som består av lärare och 

fritidspedagoger som arbetar med frågor om trygghet och likabehandling och tipsar 

personalen om arbetssätt och idéer. Vi har arbetat för att tydligt förankra skolans 

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling bland personal, elever och föräldrar. 

Vårt arbete för ett effektivt och välutarbetat elevvårdsarbete med fokus på både det främjande 

och förebyggande arbetet har fortgått.  

 

Det arbete vi de senaste åren lagt ner på att förbättra vårt kvalitetsarbete eller systematiskt 

förbättringsarbete som är ett tydligare begrepp, har fortsatt för att förra läsåret varit fullt 

utvecklat för skolans verksamhet. Vi har utarbetat tydliga och utvärderingsbara mål med fyra 

avstämningar utifrån elevernas resultat kunskapsmässigt och socialt under året. 

Avstämningarna har varit viktiga för att få handlingsutrymmet att ändra, tänka om och styra 

resurserna där de bäst behövs under hela läsåret. Vårt arbete med systematiskt 

förbättringsarbete har tydliga mål och planer, struktur och rutiner. Höga förväntningar på våra 

elever samt ett tydligt fokus på resultat, analys och förbättringar är för oss viktiga 

fokusområden för att eleverna ska klara kunskapsmålen och komma så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling och utvecklas socialt, må bra och trivas här på vår skola. 

Den lärplattform vi använder oss av för att systematiskt följa upp elevernas 

kunskapsutveckling, InfoMentor, är ett viktigt redskap i detta arbete då det är enkelt att ta ut 

statistik för hur elever och elevgrupper ligger till här och nu men också för att jämföra över 

tid. I systemet markerar lärarna vilka elever som har ”nått godtagbara kunskaper”, vilka som 

har nått ”mer än godtagbara kunskaper” samt vilka elever som ”riskerar att inte uppfylla 

kunskapskraven”. Detta gör att vi har god kännedom på vilka elever som behöver extra stöd i 

olika ämnen och samtidigt arbetar på ett tydligt sätt utifrån skolans uppdrag för att alla elever 

ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

 

Vi har fortsatt att utveckla vår IT-kompetens, genom inköp/hyra av fler ipads och datorer till 

våra elever. Skolans IT-grupp har under året arbetat med att tipsa om pedagogiska appar och 



program och tagit fram material för personal och elever kring säker internetanvändning och 

etik och moral kring t.ex. sms och sociala medier.  

 

Vårt arbete med ”Skapande skola” har fortsatt för att alla elever på skolan ska få möjlighet 

att se teater, besöka museer, göra studiebesök, få besök på skolan av olika aktörer m.m.  

Arbetet med att skapa en ännu bättre arbetsro i skola, på fritidshemmet och på fritidsklubben 

har fortsatt. Åtgärder för att nå detta mål har varit en medveten tanke kring hur elever är 

placerade i klassrummen, en medveten tanke kring elever i behov av särskilt stöd och 

uppdelning i grupper på fritidshemmet för att eleverna ska utvecklas socialt i lek och genom 

samarbete med varandra. 

 

Vårt aktiva arbete för ökat elevinflytande har fortgått under hela läsåret, genom aktiva 

elevgrupper; Elevråd, Skol IF och Kost- och miljögrupp. Vi har arbetat för elevinflytande 

både i undervisningen, på fritidshemmet och på fritidsklubben. Detta har skett genom 

diskussioner och utvärderingar av undervisningen och verksamheten både på samlingar och 

individuellt. 

Inför förra läsåret ökades lärartätheten ytterligare för att tillgodose lärarbehörigheten. Vi 

införde ett tvålärarsystem som innebär att två lärare arbetar tillsammans i varje klass. Vi ser 

att denna lärarförtätning och detta arbetssätt lett till en större flexibilitet för lärarna att utifrån 

behov arbeta tillsammans i helklass eller i grupper. Vi har organiserat lärarlagen så att en 

lärare i matematik/no arbetar tillsammans med en lärare i svenska/so. På så sätt tillgodoser vi 

lärarbehörigheten och att lärarna får större möjlighet att samplanera kring skolans olika 

ämnen. Tillsammans med specialpedagogen kan de arbeta fram väl fungerande arbetssätt och 

åtgärdsprogram för de elever som har behov av särskilt stöd och för de elever som kommit 

extra långt i sin kunskapsutveckling och behöver extra stimulans.  

Vi har under läsåret haft lärare med behörighet i samtliga ämnen förutom i musik och slöjd 

för åk 3-6. Dessa tjänst var det inga behörig lärare som sökte. Vi fortsätter arbeta för 

behörighet även i dessa ämnen. 

 

Vi har mycket god behörighet även på fritidshemmet och fritidsklubben. Samtliga som 

arbetar på fritidshemmet och fritidsklubben är fritidspedagoger, förskollärare eller barnskötare 

förutom de som arbetar som resurspersoner. Flera fritidspedagoger har även lärarbehörighet i 

vissa ämnen. Vi organiserar fritidshemmets och fritidsklubbens verksamheter så att mycket 

personal arbetar i verksamheten när många elever är där och vi organiserar verksamheten så 

att vi använder pedagogerna på bästa sätt, t.ex. genom en aktiv gruppindelning av eleverna. 

 

Utvärdering utifrån skolans synpunkts- och klagomålshantering 

 

Vi har under läsåret arbetat för att snabbt besvara och ta tag i och agera kring synpunkter och 

klagomål vi fått in. Vi arbetar för att ta till oss av de synpunkter som framförs och 

tillsammans arbeta för att utveckla skolans verksamhet. Vi har fått en del synpunkter och 

förslag men få klagomål. I vår analys av synpunkter och klagomål har det varit svårt att se ett 

mönster, synpunkterna har oftast handlat om enskilda företeelser som det har varit 

förhållandevis enkel att återkoppla kring. Synpunkter som framförts har rört frågor som 

modersmålsundervisning, avslagna ledighetsansökningar, frågor kring kost, InfoMentor, 

trafikfrågor, önskemål om ersättning för elevers personliga saker. De synpunkter som rört 

modersmålsundervisningen har vi diskuterat med den rektor som är ansvarig i kommunen 

samt med modersmålslärarna. När det gäller avslag på ledighetsansökningar har vi samtalat 

med berörda och förklarat de regler som gäller kring ledighet utifrån skollagen. Vi har också 



informerat på föräldramöten om vilka regler och lagar som kring ledighet. Funderingar och 

frågor kring kost har vi fört med vår matleverantör Gefle Ångkök. Några vårdnadshavare har 

haft svårigheter med inställningar kring den lärplattform InfoMentor vi använder för 

kommunikation med vårdnadshavare och för bedömning, skriftliga omdömen och 

pedagogiska planeringar/matriser m.m. Vårdnadshavare har olika telefoner och surfplattor och 

vi har arbetat för en lösning mellan vårdnadshavare och Infomentor kring de problem som 

uppstått. Vi fortsätter att informera om systemet på föräldramöten och via utskick. Vi 

fortsätter att arbeta för att all personal på skolan lägger ut viktig information på InfoMentor så 

att inte information sprids på olika sätt och på så sätt gör det svårt för vårdnadshavare att veta 

var de ska leta efter information.  

Skolan fortsätter att samarbeta med Föräldraråd och kommunen kring trafikplanering framför 

och bakom skolan. Vi har ordnat två bilfria dagar. Många elever kommer till skolan via buss, 

cykel eller promenerar. Det är viktigt att kontinuerligt arbeta kring en säker trafiksituation. Vi 

fortsätter att uppmana vårdnadshavare att parkera säkert och inte stanna och släppa av sina 

barn i vägkorsningar eller där det inte är tillåtet. Våra öppettider på fritids är från och med 

nästa läsår 06.00-18.00. Behöver man omsorg 06.00-06.30 eller mellan 17.30-18.00 meddelar 

man tre veckor innan. När det gäller förfrågan om ersättning för elevers personliga saker som 

gått sönder informerar vi om de skyldigheter vi har och att vi som skola inte ansvarar för 

elevers personliga saker de tar med till skolan, t.ex. mobiltelefoner, kläder och leksaker. 

Utvärdering utifrån skolans hantering av tillbud, 
händelserapporter, kränkningar och mobbningssituationer 

Skolan har en blankett för tillbud som används då elever skadar sig. Blanketten fylls i av 

ansvarig personal och skrivs under av rektor. Vårdnadshavare och skolsköterska får var sin 

kopia. Vid allvarligare skada anmäls tillbudet till Arbetsmiljöverket. Skolan har en skyldighet 

att åtgärda riskområden för tillbud, t.ex. trasiga lekredskap, dörrar med klämrisk m.m. Detta 

gör vi i samråd med fastighetsägaren så fort ett riskområde uppmärksammas. Under läsåret 

hade vi 39 anmälda tillbud, de flesta handlade om olyckshändelser då elever gjort sig illa i 

lek/spel t.ex. halkat, ramlat och slagit sig. Vid behov kontaktar vi fastighetsskötaren för 

sandning, sopa bort sand, laga fasta skolgårdsmaterial m.m. 

All personal har en skyldighet att anmäla och utreda kränkningar och mobbningssituationer de 

får kännedom av från elever och vårdnadshavare. Rektor ansvarar för att händelserna 

skyndsamt utreds i personalgruppen och att åtgärder sätts in samt att händelserna följs upp 

och återkopplas till elever och vårdnadshavare. Rektor ansvarar för att skolhuvudman får 

kännedom om händelserna. Rektor och skolhuvudman har ett övergripande ansvar för skolans 

arbetssätt kring trygghets- och likabehandlingsarbete och att rutiner finns för att både det 

främjande och förebyggande arbetet fungerar som det ska. Händelserapporter som kommit till 

rektor och skolhuvudman under året har analyserats. De flesta händelserna har gått att reda ut 

och kränkningar har upphört direkt. Vissa händelser har lett till samtal och möten med elev 

och vårdnadshavare för att gemensamt arbeta fram en plan för att få till en förändring som 

skapar trygghet för alla elever. Skolan har tagit hjälp av en specialpedagog för handledning av 

personalen kring elevsituationen för några elever och skolkuratorn har stöttat elever vid 

behov. Skolans Elevhälsa är viktigt i arbetet kring trygghet och för att ge stöd vid eventuella 

kränkningar. Ibland behöver kontakt tas med Socialtjänsten och BUP. Skolan har tagit 

initiativ till samtal på föräldramöten kring riskerna kring kränkningar som förekommer på 

chatforum till dator/TV-spel och på sociala medier. Under året har all personal deltagit på 

föreläsningar och kurser kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex. ADHD och 



autism. Detta för att lära mer om hur man på ett bra sätt kan förebygga för dessa elever.  
 

Prioriterade arbetsområden och åtgärder för utveckling inför 
nästa läsårs arbete 
 
Lärarresurser och behörighet i skola och på fritidshemmet 
 

Inför nästa läsår har vi gjort en del förändringar för att ytterligare öka lärartätheten i någon 

klass utifrån behov. Vi har lyckats bra vid nyanställningar och ser att lärarbehörigheten 

kommer att vara fortsatt hög förutom i musik och slöjd. 

 

Vi kommer utöka med fler personal på fritidshemmet och fritidsklubben och även med några 

resurspersoner i några klasser/fritidsavdelningar. Vi fortsätter att organisera fritidshemmets 

och fritidsklubbens verksamheter så att mycket personal arbetar i verksamheten när många 

elever är där och vi organiserar verksamheten så att vi använder pedagogerna på bästa sätt, 

t.ex. genom en aktiv gruppindelning av eleverna. 

 

Skolan kommer även nästa läsår ha två förstelärare. De har nedsättning i tjänst några lektioner 

i veckan för att arbeta med det kollegiala lärandet på skolan, samarbeta med skolledning kring 

skolutveckling samt för att leda en del av lärarkonferenserna.  

 

Trygghetsarbete och vår ”Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 
behandling” 
 

Vårt arbete för likabehandling utgår från vår ”Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 

behandling”. Arbetet har två grundläggande delar: dels det främjande arbetet där 

värdegrundsdiskussioner i klasserna och på fritidshemmet, gemensamma aktiviteter för hela 

skolan samt fadderverksamhet är viktiga inslag. Den andra delen, den förebyggande, handlar 

om att ta sikte på att minimera risken för kränkningar och andra negativa företeelser. Arbetet 

utgår från identifierade riskfaktorer genom kartläggning av verksamheten och om att upptäcka 

och åtgärda när någon bryter mot de regler som finns i planen. I likabehandlingsarbetet är 

skolans elevhälsoteam och trygghetsgrupp centrala, men alla på skolan har ett ansvar att vara 

vaksamma och snabbt agera om någon blir utsatt på skolan.   

Enkätsvaren och trygghetsmätningen från elever visar att vi ska arbeta vidare med 

upplevelsen av trygghet på skolgården, matsal och vid toaletterna. 

 

Vår uppfattning är att vi behöver fortsätta arbeta med en aktiv elevgruppindelning, hjälpa våra 

elever att hitta meningsfulla aktiviteter och stötta de elever som har svårt att hålla sig till 

regler. Detta är det som vårt fortsatta likabehandlingsarbete ska fokusera på. Nästa läsår 

fortsätter vi att schemalägga en fritidspedagog under lunchrasterna som har till uppgift att leda 

lekar och rastaktiviteter. Vi ser att vi med detta arbetssätt stöttar de elever som har svårt att 

veta vad de ska göra på rasterna och att vi bygger upp en lek/aktivitetsbank bland eleverna. 

 

Vi ser ett fortsatt behov av att personalen fördelar sig på de platser som kan upplevas otrygga, 

t.ex. bland buskarna, vid fotbollsplanen och vid gungorna. I samband med klassråd, elevråd, 

samlingar i skolan och på fritidshemmet/fritidsklubben pratar vi vidare om regler i lek och 

spel och om hur vi ska få ökad trivsel och trygghet i samband med toalettbesök.  

 



I matsalen kommer vi även nästa läsår se till att varje klass kommer med 10 minuters 

mellanrum så att färre elever befinner sig i matkön/matsalen samtidigt. Detta har gett bra 

resultat. Eleverna upplever ett annat lugn i framförallt kön. Även nästa läsår har personalen 

bestämt att varje klass ska sitta minst 15 minuter (de äldsta i åk 5-6 sitter 10 minuter) i 

matsalen. Detta för att elever upplevt stress när klasskamrater stressar för att snabbt hinna ut 

på rast. Vi har förlängt matrasten lite för att alla elever ska hinna få en ordentlig lunchrast 

innan eftermiddagslektionerna börjar. 

 

Vi kommer att fortsätta vårt arbete nästa läsår med att prata med våra elever om hur man ska 

vara mot varandra för att känna sig trygg på Internet och hur man kommunicerar med 

varandra på ett bra sätt via sociala medier och sms. 

 

Vi ser också ett behov av att hålla de ordningsregler som upprättas tillsammans med lärare, 

elever och föräldrar i samband med varje läsårsstart hålls vid liv under hela läsåret. Vi arbetar 

aktivt med detta nästa läsår. 

 
IT- IKT (Informations- och kommunikationsteknik) 
 
Vår satsning på ett elevaktivt användande av datorer, läsplattor och interaktiva tavlor 

fortsätter även nästa läsår. Vi ser att elevernas användande av dessa hjälpmedel är viktig för 

deras språkutveckling och också skapar variation i undervisningen för eleverna. Talsynteser, 

ordbehandlingsprogram, pedagogiska datorprogram och appar används regelbundet i skolans 

undervisning. 

 
Fritidshemmet har använt lärplattor och datorer på ett pedagogiskt sätt och diskuterat med 

eleverna om grunderna för ett säkert användande av Internet. Fritidshemmet vill fortsätta 

utveckla sitt arbetssätt så att eleverna använder program eller appar som utvecklar kreativitet 

och förmåga att dokumentera på olika sätt, t.ex. kollage, animering, film m.m.  

  

Vi kommer att fortsätta vårt arbete nästa läsår med att prata med våra elever om hur man ska 

vara mot varandra för att känna sig trygg på Internet och hur man kommunicerar med 

varandra på ett bra sätt via sociala medier, sms och chatforum i dator- och TV-spel. Vi ser att 

detta arbete är viktigt eftersom allt fler elever använder sig av social medier allt mer och allt 

längre ner i åldrarna. Skolans IT-grupp tar fram elevmaterial och tipsar om filmer som både 

förskoleklass, skola, fritidshemmet och fritidsklubben använder i diskussioner tillsammans 

med eleverna.  

 
Arbetslag skola-fritidshem 
 
För att bättre kunna nå våra mål på fritidshemmet och fritidsklubben samt för att 

fritidshemmet och fritidsklubben ska vara ett ändå bättre komplement till skolan och 

förskoleklassen kommer vi nästa läsår fortsätta organisera skolans verksamhet så att vi har tid 

för gemensamma diskussioner och planering i arbetslag där både fritidshemmets och 

fritidsklubbens personal, lärarna och förskollärarna i förskoleklasserna ingår. Fritidshemmet 

och fritidsklubben arbetar för att stärka och utveckla elevernas olika förmågor. 

Fritidshemmets personal arbetar vidare med det lärarna planerat för och eleverna arbetat med i 

skolan men på ett annat/kompletterande sätt.  

 

De pedagogiska planeringar/kunskapsrum och som görs av lärarna respektive fritidshemmet 



ska vara så ämnesövergripande som möjligt, ”hänga ihop” och komplettera varandras 

verksamheter så långt det är möjligt. 

 
Jämställdhet 
 
Vi kommer under nästa läsår fortsätta arbeta för en jämställd skola både under skoltid och på 

fritidshemmet och fritidsklubben. Vi arbetar för att elever blandar sig mer, oberoende av kön 

när det gäller val av aktiviteter. 
Fritidshemmet och fritidsklubben kommer att fortsätta att jobba för att eleverna blandar sig 

med varandra, pojkar/flickor, i både styrda och fria aktiviteter. Det kommer de att göra genom 

att leka regellekar, uppmana och utmana eleverna till aktiviteter som de kanske inte känner sig 

helt trygga med. Fritidshemmet kommer ibland att styra vilka som leker tillsammans vid vissa 

tillfällen, t.ex. vid lek med leklådor.  

 
Entreprenörskap 
 

Vi vill under nästa läsår fortsätta utveckla vårt arbetssätt kring entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande för att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta 

initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling som att utveckla nyfikenhet, självtillit, 

kreativitet och mod att ta risker. Vi vill att våra elever ska ha kunskap om t.ex. samhälle och 

yrkesliv. Vi kommer att samarbeta med aktörer utanför skolan för att göra arbetet 

verklighetsanknutet. 

 
Kvalitetsarbete 
 
Vårt utvecklingsarbete med systematiskt kvalitetsarbete som vi utvecklat under de sista tre 

läsåren fortsätter. Arbetssättet med fyra avstämningar per läsår då alla lärarlag sammanställer 

måluppfyllelse, elevernas sociala utveckling och vilka elever som har behov av särskilt stöd 

ska vara väl förankrat hos alla lärare. Fritidshemmet bygger vidare på det arbetssätt kring 

kvalitetsarbete de påbörjat de senaste läsåren. Fritidshemmet vill utvecklas och ha bättre 

kunskap om vad varje enskild elev behöver utveckla, vilken/vilka förmågor varje elev 

behöver träna/förstärka. Fritidshemmet fortsätter sitt arbetssätt som utvecklar elevernas olika 

förmågor; kommunikation, reflexion, kreativitet, samarbete och ansvar. 

Fritidshemmet och fritidsklubben kommer att ha fyra avstämningsperioder på samma sätt som 

lärarna.  

Fritidshemmet – fritidsklubben 
 
Parallellt med att fritidshemmet och fritidsklubben utvecklar arbetet med kvalitetsarbete under 

nästa läsår kommer fritidshemmet att bygga vidare med att erbjuda eleverna en väl förberedd 

miljö, leklådor för eleverna, aktiv gruppindelning för att skapa arbetsro, ”lekskickliga” elever 

och hjälpa och stötta alla i leken tillsammans med andra elever. Vi fortsätter att schemalägga 

en fritidspedagog under hela lunchrasterna som har till uppgift att ordna rastaktiviteter och 

sköta utlåning av lekmaterial. Med detta arbetssätt ser vi att elever som har svårt att komma 

på vad de ska göra eller som har svårt att hitta sin roll tillsammans med andra elever får hjälp 

och stöd i leken. 

 

 

 

 



Fortbildning och utvecklingsinsatser 
 
Läsning och övrig språkutveckling har fortsatt hög prioritet, då vi vet att det är grunden för 

lärande på många sätt och inom skolans alla ämnen. Vi fortsätter att var med i Skolverkets 

satsning ”Läslyftet” även om den statliga satsningen är slut. Läslyftet syftar till att öka elevers 

läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och 

det kollegiala lärandet bland personalen. 

 

Alla lärare som undervisat i matematik har deltagit i den statliga matematiksatsningen 

”Matematiklyftet”. Matematiklyftet är nu avslutat men det kollegialt lärande och tid för 

samtal kring t.ex. lektionsupplägg och uppföljning. Vi fortsätter utveckla vårt användande av 

Skolverkets bedömningsmaterial ”Diamant.” 

 

Skolans lärare fortsätter att bygga upp en god montessorimiljö i klassrummen. Vi ser att 

motessoriundervisningen som en grund för vår skola är en viktig del i vårt arbete för att stötta 

våra elever i sin kunskapsutveckling och bidrar till lust och intresse för att utvecklas och vilja 

lära mer. Tre lärare blev färdiga montessorislärare detta läsår.  

 

Vi fortsätter att under läsåret fortbilda oss för att lära mer om elever med olika 

funktionsnedsättningar t.ex. ADHD och autism. Detta eftersom vi ser ett behov av en större 

kunskap kring dessa elever och hur de på ett bra sätt kan inkluderas i den ordinarie 

verksamheten. 

 

Undervisning i naturorienterande ämnen och teknik - NTA 
 

Skolan har under de senaste läsåren köpt in NTA-lådor och alla lärare som undervisar i de 

naturvetenskapliga ämnena och teknik har fått fortbildning i NTA-undervisningen. NTA är 

utarbetat för att genom olika teman skapa en helhet kring lärandet, som ger pedagogerna 

utrymme att skapa nyfikenhet och struktur i elevernas lärande. Vi fortsätter arbeta för 

ämnesövergripande teman där även ämne som so, engelska och estetiska ämnen ingår. 

Fritidshemmet arbetar för att vara ett tydligare komplement till skolans undervisning. Detta 

vill vi fortsätta arbeta vidare med genom gemensamma arbetslag och gemensam planeringstid 

där både personal i förskoleklass, skola och fritidshemmet ingår och genom att fritidshemmet 

är med i planeringen av skolans teman för att följa upp med uppgifter på fritidshemmet. Vår 

redan inarbetade montessoriundervisning kommer att vara ett viktigt redskap i detta arbete. 

 

Lokalanpassningar 
 
De två senaste åren har vi tillsammans med fastighetsägaren gått igenom fastigheten för att 

göra akustikanpassningar utifrån myndighetskrav. Vi har gått igenom alla klassrum och 

matsal och nya akustikplattor och akustikväggar har satts upp. Kristallens tak där nya 

akustikplattor satts upp var den sista åtgärd som gjordes. Arbetet genomfördes dagarna efter 

skolavslutningen. Skolgårdsmiljön förbättrades under läsåret genom att ytan vid en av skolans 

kortsidor gjordes om till skolgård. På denna yta finns nu en boll- respektive balansyta samt en 

innebandyplan. 

 

 

 

 

 



InfoMentor 
 
Vår lärplattform InfoMentor fortsätter även nästa läsår vara en viktig del i vårt kvalitetsarbete 

och för att säkra lärarnas arbete med en rättvis och formativ bedömning av våra elever. 

 

Vi fortsätter att lägga ut all information till vårdnadshavare och elever på InfoMentor och 

informera om hur systemet fungerar på föräldramöten och via utskick. De allra flesta 

vårdnadshavarna är insatta i InfoMentor nu, allt färre har haft svårigheter att sätta sig in i 

systemet. Skolan fortsätter även nästa läsår att stötta och hjälpa de som behöver hjälp med 

systemet. Vi som skola fortsätter att prata ihop oss så att förskoleklass, skola, fritidshem och 

fritidsklubb lägger ut all information och på samma sätt för att skapa trygghet för 

vårdnadshavarna. Vi ska arbeta för att information inte sprids på olika sätt och i olika forum. 

 

Sammanfattande analys 
 

Gefle Montessoriskola, centralt placerad med närhet till parkområden, museer, bibliotek och 

andra kulturaktiviteter fortsätter att utvecklas positivt. Våra lokaler ger goda förutsättningar 

för att skapa en pedagogisk miljö som stimulerar både lärande, lek och kreativitet. Vi har 

stora, ljusa och ändamålsenliga klassrum med flera grupprum samt bra lokaler för våra 

fritidshemsavdelningar och fritidsklubb. I skolans foajé finns möjlighet för eleverna att visa 

upp många av sina alster. 

Vår skolas styrka sitter i engagerad, behörig och kunnig personal, föräldrar som vill stödja 

skolan att bli ännu bättre, många elever som är motiverade och studievana samt att skolan är 

lagom stor för att kunna skapa goda förutsättningar för trygghet och för en bra lärandemiljö. 

Vi känner att montessoripedagogiken är en bra grund att stå på, både kunskapsmässigt och att 

den ger en gemensam plattform för vårt likabehandlingsarbete. 

 

Våra utmaningar är att se till att alla undervisande klasslärare har montessoriutbildning, att 

vårt systematiska kvalitetsarbete är ordentligt förankrat på alla nivåer så att vi fortsätter 

utvecklas i analys- och förbättringsarbete som leder till en god måluppfyllelse för eleverna. Vi 

vill också fortsätta arbeta systematiskt med vårt trygghetsarbete och att se till att det är 

ordentligt förankrat bland all personal, elever och vårdnadshavare. Som redskap i detta arbete 

ska vi använda oss av vår gemensamma värdegrund, vår ökade kunskap om lärprocesser och 

medvetenheten om skolans ansvar för elevernas resultat. 

Skolans ledning, rektor och skolhuvudman, har som ytterst ansvariga för verksamheten ett 

ansvar att vara väl insatta i lagar och förordningar, pedagogiskt ledarskap samt skolans 

ekonomi för att ge förutsättningar att utveckla skolan vidare. 
 

 

Våra mål för nästa läsår, läsåret 2017/2018 och hur vi ska arbeta för att uppnå målen finns 

mer utförligt beskrivna i skolans måldokument samt i skolans arbetsplan som utarbetas klart 

under augusti 2017. 

 

Kvalitetsredovisning upprättad av: 

 
Elisabet Enmark, rektor och Sofie Söderlund, skolhuvudman, 16 juni 2076 


