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1. Om Montessori Mondial Lund 
 

Huvudman för Montessori Mondial Lund (MML) är Pysslingen Skolor AB, som är en del av 

AcadeMedia. MML-skolan  är, tillsammans med fem andra skolor, en del av Montessori 

Mondial  som anpassar beprövad montessoripedagogik efter dagens förutsättningar och  

arbetar utifrån vetenskaplig grund. På Montessori Mondial lär barnen sig ta ansvar för sina 

egna handlingar och den gemensamma miljön. Vi arbetar ämnesövergripande och har ett 

globalt perspektiv i allt vi gör. På så sätt stimuleras både den personliga, sociala och 

mondiala utvecklingen. I Montessori Mondials skolor nom Pysslingen Skolor går idag ca 1900 

elever (läsåret 21/22). Läsåret 20/21 hade Montessori Mondial i Lund 247 elever i åldrarna 6-

16 år (förskoleklass, grundskola och fritidshem). 

 

Personal & Organisation 

Ledning och Administration 

Rektor 100%  

Skolkoordinator/-administratör 100% 
 

Tillagnings-/skolkök och restaurang 

Kock/kökschef 100% 

Köksbiträde 100% 
 

Vaktmästeri/brandansvarig 

Lokal fastighetsskötare/SBA ansvarig 30% 

Fastighetsansvarig Academedia  

Teknik- och serviceavdelning Lundafastigheter   
 

Lärare och pedagoger, elevresurser: 

Grundskollärare 1200%  

Fritidslärare och förskollärare 485% 

Barnskötare 100%,  

Elevassistent 250% 
 

Elevhälsa: 

Specialpedagog/Logoped 100% 

Skolkurator 80% 

Skolsköterska 50% 

Skolpsykolog 20% 

Skolläkare 5% 

SYV timanställd, arbetar på uppdrag hela skolåret.  
 

 

Inre organisation  

Skolan organiseras i ett stort arbetslag F-9, samt stadievisa, och ämnesvisa grupper som 

träffas i kollegiala möten måndag morgon, måndag eftermiddag, torsdag eftermiddag. EHT 

sammanträder under ledning av rektor 1g per vecka. Pedagogiska ledningsgruppen 

sammanträder under ledning av rektor 1g per vecka. Därutöver samlas lärare och 

pedagoger i två gemensamma arbetsrum som medger samplanering/-bedömning. 
 

Pedagogisk ledningsgrupp 



 
 

 

 

4 

Specialpedagog/stf. rektor 100% 

Tre stycken 1:e lärare (matematik, IKT, värdegrund, global skola) 280% 

Fritidsansvarig 100% 

Förskoleklassansvarig 85% 

 

2. Vårt kvalitetsarbete 

 

Vår kvalitetsmodell 

Inom Pysslingen vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Pysslingen och AcadeMedias 

gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär 

att det finns en gemensam definition av vad som menas med kvalitet, och ur vilka aspekter 

kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett antal 

gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

Vår kvalitetsdefinition: 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 

(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet). 

  

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt 

huvudmannen och skolledningen organiserar och 

skapar förutsättningar för utbildningens och 

undervisningens genomförande, dels om andra 

förutsättningar i form av till exempel 

sammansättning av personal, elever och barn. 

 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 

kvaliteten i det vi gör.  

 

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 

utsträckning vi når de nationella målen. 

  

Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt 

uppdrag och ser alltid till våra barn och elevers bästa när vi fattar beslut. 

Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in barn, 

elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi upp att vårt arbete 

ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.  

Kollegial samverkan - Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och 

erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, 

styrkor och utmaningar och lär av varandra. 

Aktiv resursfördelning - Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån 

förutsättningar och behov. 

 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 

sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som 
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genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen, 

vilken syftar till att ge underlag till verksamheten plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid vårterminens 

start, som ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på verksamheten. 

Enkäten genomförs i grundskolan inklusive fritidshemmet. 

 

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas 

kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen (årskurs 

1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3).  

 

Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för att 

kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen, elevhälsoarbetet 

och trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att bedöma i vilken 

utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret. 

 

I juni varje år sammanställs alla betyg och omdömen, samt resultaten på de nationella 

proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden i 

läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever 

som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  

 

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som 

huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och 

verksamhetsplaner tas fram för hur skolenheten ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse 

nästa läsår.  
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3. Resultatkvalitet 
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de mål 

som finns i läroplanen för respektive skolform. 

 

 

Grundskolan 

Betyg avgångselever (åk 9) 

Parameter och kön 2018/19 2019/20 2020/21 

Andel elever med A-E i alla ämnen 91,7% 100,0% 95,8% 

Flicka 92,3% 100,0% 87,5% 

Pojke 90,9% 100,0% 100,0% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 91,7% 100,0% 100,0% 

Flicka 92,3% 100,0% 100,0% 

Pojke 90,9% 100,0% 100,0% 

Genomsnittligt meritvärde 278,0 301,1 291,0 

Flicka 292,5 298,5 299,4 

Pojke 260,9 302,8 286,9 

 

Betyg (årskurs 6) 

Parameter och kön 2018/19 2019/20 2020/21 

Andel elever med A-E i alla ämnen 83,3% 100,0% 92,0% 

Flicka 91,7% 100,0% 100,0% 

Pojke 75,0% 100,0% 86,7% 

 

Nationella prov (årskurs 3, 6 och 9) 

 

Sammanfattning Årskurs 3  

I svenska har 100 procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i svenska, 

uppnått kravnivån i de olika delproven. Motsvarande andelar för elever som följer kursplanen 

i svenska som andraspråk är 100  procent. I matematik har 96% procent av eleverna som 

deltagit uppnått kravnivån i de olika delproven. 

 

Sammanfattning Årskurs 6 och 9 

Med anledning av pandemin har inga nationella prov genomförts i årskurs 6 eller årskurs 9 

varken under vårterminen 2020 eller vårterminen 2021, vilket gör att det inte finns fullständiga 

resultat.  

 

Fritidshemmet 

De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och värden, 

Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och matematik, 

Demokrati och samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers ansvar och 

inflytande samt Fritidshemmet och omvärlden. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i 
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fyra perspektiv: Undervisning, Ömsesidig samverkan, Uppföljning, utvärdering och progression 

samt Utveckling. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser 

högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande 

till kraven i styrdokumenten.  

  

Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar) för 

perspektivet Undervisning. Används för ifyllnad av texten nedan. 

Målområde 2020/21 

Demokrati och samhälle 2,0 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 2,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 2,0 

 

Funktionell kvalitet implementerades under läsåret 20/21 med utökad valfrihet gällande 

prognos och antal bedömda målområden. Bedömningens resultat är därför inte 

representativt för den sammantagna fritidsverksamheten läsåret 20/21 

 

Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är 

Natur och matematik; undervisning och utveckling, forskning och kritisk granskning (4,0), följt 

av Demokrati och samhälle, Lekar fysiska aktiviteter, skapande och estetiska uttrycksformer 

(samtliga på 2,0).  
 

Lägst utfall noteras för uppföljning, utvärdering och progression inom ramen för målområde: 

natur och matematik liksom skapande och estetiska uttrycksformer (båda 0,0), vi avser, med 

referens till utvärderingen i juni 2021,  utveckla samverkan med vårdnadshavare inom ramen 

för målområde skapande och estetiska uttrycksformer (0,0). Tydlighet med att t.ex föreslå 

senare hämtningstider för elever som deltar i ett projekt, för att inte avbryta elevens 

aktiviteter, intresse och arbetscykel är av stort värde för fritidshemmet verksamhetsutveckling 

såväl som för enskilda elevers utveckling. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Grundskola/Fritidshemmet 
 

Utvecklingsområden läsåret 20/21 har varit: 

 

1. Normer & Värden (Montessori och Fredstanken) definierat i mål och insatser: 

helheten före delen, vi är del av helheten, det globala fritidshemmet och 

demokratin, trygghet, lek-, lär- och studiero, förebyggande och främjande 

elevhälsa i fritidshemmet. 
 

2. Undervisning och lärande (den samlade skoldagen och den anpassade miljön) 

definierat i mål och insatser: rumsmiljön, det material och miljöanpassade rummet 

(INNE/UTE)   
 

3. Elevernas ansvar och inflytande (det förberedda klassrummet och den anpassade 

miljön definierat i mål och insatser: rumsmiljön; det material- och miljöanpassade 

rummet (INNE/UTE)   
 

4. Skola och Hem (former för samverkan) Föräldrakontakt under pandemi. 
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5. Övergång och samverkan (den samlade skoldagen/heldagslärnde) definierat i mål 

och insatser: montessoripedagogik/-miljö, digitalisering, fritids/skola, “fritids upp, 

fritids ner” (utspark! kick-in!) 
 

6. Skolan och omvärlden (den globala skolan, montessori och fredstanken) 
 

7. Bedömning och betygsättning utveckling av undervisningen, montessori och 

lärarrollen/kollegialt lärande definierat i mål och insatser: observationer, en 

gemensam metodik, sambedömning, värdegrunden, digitaliseringen, 

matematikstrategin, heldags- lärande. 

 

 

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

 

Skolan organiseras i ett lågstadium, mellanstadium, högstadium. 

Skolan Montessori Mondial Lund (MM-skolan) är en enparallellig grundskola med plats för 

240-250 elever i årskurserna F-9. Skolan är belägen på Landgillevägen i centrala Södra 

Råbylund med närhet till såväl kulturliv som grönområden. Skolan ligger endast två minuter 

från kollektiv kommunikation. Projekteringen för skollokalerna inleddes 2011. Sedan 2013 hyr 

MM-skolan lokalerna som är trivsamma och ljusa, med glasväggar till klassrum och 

lärarrum, vilket bidrar till en känsla av öppenhet och transparens. Skolan har lås, larm och 

passersystem. Alla stadier samlas i samma skolbyggnad, stadievis åtskilda i det 

modulsystem som skolan utgör. Skolan består av ett våningsplan där skolan totalt 

disponerar 1886 kvadratmeter som fördelas enligt nedan: Låg, Mellan, Hög, klassrum och 

grupprum, praktisk- estetisk undervisning (mu, bl, sl), skolkök/-restaurang, personalutrymmen 

för arbete, mat och vila, ledning och administration, elevhälsa, skolbibliotek/elevcafé. 

Skolan har två skolgårdar med olika aktivitetsstationer, tillgängliga för samtliga elever F-9. 

Utöver egna skollokaler hyr vi externa lokaler för idrott två km bort på Vikingahallen (Lunds 

Kommun). Simundervisning  bedrivs på Högevallsbadet (Lunds Kommun). 
 

- På lågstadiet är en grundskollärare och en fritidslärare verksam i varje klass.  

- På mellanstadiet följer åk 4 samma princip med en grundskollärare i huvudämnena. 

I åk 5-6 har eleverna ämneslärare, där två lärare per klass också är 

klasslärare/mentorer. På mellanstadiet verkar en heldagsmentor (fritidslärare) i 

årskurserna 4-6, vid sidan av ämnes- och klasslärarna..  

- På högstadiet har eleverna ämneslärare, där två lärare också är 

klasslärare/mentorer per klass. Samtliga högstadielärare, utom i ma/no undervisar 

även på mellanstadiet. Vilket bidrar till goda förutsättningar för undervisningen och 

kursplaneövergången i åk 4-6, 7-9 (röd tråd). En tydlig trygghet för eleverna. 

- Andelen ordinarie behöriga och legitimerade lärare är 90% F-9. 

- Andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal (förskollärare, fritidspedagog) på 

Fritids är 98%.  
 

Samtliga lärare ingår i samma arbetslag KOLL F-9 som träffas tre gånger per vecka. 

Måndag morgon, måndag eftermiddag och torsdag eftermiddag. Detta stärker målbilden 



 
 

 

 

9 

av en samlad skola, där eleven gör sin individuella resa. Alla elever är därigenom kända av 

alla. Den generella kunskapen om eleverna är därför stor, F-9. Elevhälsan medverkar vid 

samtliga möten.  
 

Samtlig fritidspersonal F-6 ingår i samma arbetslag Fritids KOLL som träffas alla tillsammans 

en gång i veckan.  
 

Tydliga strukturer inklusive arbetsgång för olika delar av verksamheten kännetecknar MML-

skolan. Arbetet med att stärka elever i behov, samt förebyggande arbetet med trygghet 

och studiero samt anmälningar till rektor (och EHT) finns beskrivet nedan, vilket är del av 

skolans framgång vad gäller trygghet, trivsel och måluppfyllelse i samtliga årskurser..  
 

Heldagslärande. Fritids och skola samverkar och insatser kring elever med behov samt vid 

eventuella kränkningar ska vara kända för såväl aktuell skolpersonal, fritids och elevhälsa. 
 

Skolåret 2020/2021 präglades av pandemin corona/covid-19, vilken påverkat skolan såväl 

strukturellt som organisatoriskt och i viss mån innehållsmässigt vad gäller det 

åldersövergripande arbetet, då vissa aktiviteter som normalt sett skett klass- och 

åldersöverskridande istället genom- förts på klassnivå.  Frånvaron i samtliga klasser F-9 var 

under året periodvis hög, liksom personal- frånvaron kopplat till aktuelle råd och riktlinjer 

under pandemin.  En stor del av undervisningen för åk 7-9, vt 21 genomfördes på fjärr och 

distans, vilket ökade möjligheten till närvaro och däremd även elevernas förutsättningar att 

nå kunskapskraven. Vanan att arbeta digitalt är hög på högstadiet varför undervisningens 

kvalitet inte försämrats. Skolan som social plats för interaktion och socialt utbyte ska dock 

aldrig förringas, vilket eleverna löste bla med sk ‘klasschattar’ utöver de ordinarie 

plattformarna för möten och undervisning. Elever med särskilda behov undervisades på 

plats på skolan.  

 

 

 

Utvärdering av undervisningen (Grundskolan) 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med fördel 

användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag är nöjd med undervisningen på min skola 75% 74% 82% 86% 

Det är bra lärare på min skola 73% 74% 81% 87% 

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 54% 66% 73% 84% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
60% 73% 78% 82% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 74% - 83% 

 

Undervisning (kunskaper och värden) 
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Måluppfyllelse vt 21 LÅGSTADIET 

Åk 1 100% (*96%) Åk 2 100%  

Åk 3 96% (samtliga elever klarade NP åk 3)  

*Analys på individnivå presenteras i kvalitetsuppföljningen i VP SKA 20/21  

 

Att jämföra vid tid för prognos 2, mars/april vt 21 %-andelar elever som bedöms nå 

målen vid skolslut i juni 

Åk 1  96%  

Åk 2  100%  

Åk 3  100%  

------------- 

Måluppfyllelse vt 21 MELLANSTADIET 

ÅK 4 96%  

Åk 5 88%   

Åk 6 92%  

 

Att jämföra vid tid för prognos 2, mars/april vt 21 %-andelar elever som bedöms nå 

målen vid skolslut i juni 

Åk 4  96% 

Åk 5  88%  

Åk 6  92%  

*Analys på individnivå presenteras i kvalitetsuppföljningen i VP SKA 20/21 

Meritvärde vt 21 ÅK 6 (+) vt 21 267,6, ht 20: 193,9  

-------- 

Måluppfyllelse vt 21 HÖGSTADIET 

Åk 7 85% Meritvärde  vt 21: 257,5,  ht 20: 266,2 

Åk 8 92% Meritvärde  vt 21:  268,4,  ht 20: 264,8 

Åk 9 96% Meritvärde:  vt 21: 291,0,  ht 20, 275,1 
 

Att jämföra vid tid för prognos 2 mars/april, vt 21 %-andelar elever som bedöms nå 

målen vid skolslut i juni 

Åk 7  96%  

Åk 8  88%  

Åk 9  96%  

Sammanfattning av resultat/meritvärde på högstadiet:  

I åk 7 sänktes meritvärdet med några steg vt 21 då andelen F steg från 1 F på ht 20 till 4 F 

på vt 21. Sent byte av språkval (vt 21) samt ny elev på MM är faktorer som påverkat 

utfallet.  

I åk 8 höjdes meritvärdet med några steg då andelen F sjönk från 11 på ht 20 till 8 på vt 21. 

I åk 9 höjdes meritvärdet från 275,1 till 291,0 från ht 20 till vt 21. Klassen har haft en 100%-ig 

måluppfyllelse sedan åk 5. Se analys VP SKA 20/21 

I åk 9 höjdes meritvärdet vt 21. 96% nådde kunskapskraven. 
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I samtliga årskurser arbetar vi med individuella, extra anpassningar. Samtliga elever i behov 

av särskilt stöd har insatser med stöd av elevhälsan och/eller annan extern instans. 

Elevhälsans (EHT) inre arbete finns beskriven längre fram i rapporten. En av skolans 

framgångsfaktorer. EHT´strukturerade arbetsgång, skolans årsbundna kvalitetsarbete, 

gemensamma KOLL (arbetslagsträffar F-9), strukturerat och obligatoriskt bedömningsstöd, 

uppföljningen och arbetet med Trygghetsenkät och NKI (årliga elevenkäter) bereder 

samtlig personal har en god överblick över ämnesresultaten från F-9. Behov av eventuella 

insatser fångas upp tidigt.  

 

Bedömning och betyg 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med fördel 

användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska kunna i 

de olika ämnena 
65% 74% 63% 69% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
68% 76% 67% 64% 

 

Följande resultat som bedömts “röda” (uppmärksamma, utreda och utveckla) på 

MML-skolan har bearbetats i en kvalitativ uppföljning med eleverna i respektive klass. 
      

Min lärare gör så att jag får lust att lära mig mer.  

Nöjsamhet 66% 

Undervisningen på min skola gör så att jag tror på mig själv och min egen förmåga  

Nöjsamhet 65% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i skolan  

Nöjsamhet 66% 

Jag tycker att eleverna på min skola behandlar varandra på ett bra sätt  

Nöjsamhet 66% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan  

Nöjsamhet 60% 

 *Uppföljning har skett klassvis utifrån svaren NKI per klass.  

De kvantitativa svaren i respektive klass har följts upp av kvalitativa frågor har genererat 

konkreta svar från eleverna i respektive klass vilka bearbetas och följs upp på stadienivå, bla 

med nya rutiner och regler underordnade de gemensamma ordningsreglerna för 

heldagslärande 21/22. Nöjsamheten är högst i de övre årskurserna på högstadiet och lägst i 

årskurs 5 på mellanstadiet. Särskilda insatser på gruppnivå har därför skett under hela året i 

årskurs 5. 

 

Systematisk uppföljn av elevernas kunskapsresultat i enlighet med årshjulet ger samtliga 

pedagoger (ämneslärare, klasslärare och mentorer)  får en nyanserad och mer 

övergripande bild över elevens kunskaper. Diskussioner kring enskilda elever, möjlighet till 

kollegialt samarbete. 
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Uppföljning av elevernas kunskapsresultat sker kontinuerligt genom en väl utarbetad rutin. 

Lärarna är förtrogna med denna rutin och kan hjälpa nya lärare. Uppföljning sker på KOLL-

tid. Ledd av processledare eller i förekommande fall rektor som leder prognos och 

terminsuppföljn- ingarna. 
 

Hela lärarkåren har en samlad bild över elevernas samlade resultat (F-9, röd tråd). 

Ämneslärare på högstadiet vet hur det ser ut på lågstadiet och omvänt, etc. Alla lärare 

och pedagoger har på så vis sedan flera åren en god bild över hela skolans samlade 

kunskapsresultat då dessa alltid följs upp i ett F-9 perspektiv. En framgångsfaktor. Att vi 

använder KOLL tid till den samlade bedömningen har visat sig vara ett bra sätt att 

säkerställa att bedömning och resultat lämnas in i tid av samtliga lärare vilket möjliggör ett 

tydligt och konkret underlag för dialog på individ och gruppnivå. Sambedömning är en 

självklarhet. 
 

Ämneskonferenser är årligen återkommande på MML-skolan. Följer kalendarium. Vår och 

höst. Genomförts på alla stadier, ger en ovärderlig bild av eleverna till mottagande lärare. 

Överlämningsmöte i (juni och) augusti ger mottagande lärare kunskap om eleverna innan 

skolstart. Eleverna ges bättre förutsättningar då mottagande lärare är informerade. Under 

20/21 tog riskbedömningar corona/covid-19 en stor del av vår gemensamma tid i anspråk 

varför omfördelning av KOLL-tiden gjordes under året i syfte att prioritera att hela arbetslag 

möts. 
 

Sambedömning 

Samtliga lärare som genomfört NP detta år upplever att sambedömningen lett till en ökad 

trygghet för lärarna i sitt eget arbete med bedömning, feed-back och i förekommande fall 

bekräftelser av kollega vid rättningen och i diskussioner kring provsvaren.  Bl a har det gett 

lärare som gjort NP för första gången en ökad kunskap kring både rättning och bedömning 

men även i själva genomförandet av NP liksom sammanställningen av proven. Ingen lärare 

arbetar på egen hand.  

Vi ser att vi kommit långt i vårt arbete med sambedömning från enstaka 

sambedömningstillfällen till att nu sambedöma alla prov på alla stadier. Till nästa år 

behöver en struktur för sambedömning tas fram på MML. I kalendariet bokar vi in betyg- 

och bedömningskursen med start i september,  för kontinuerlig uppföljning och utveckling 

av formen för sambedömning. Till nästa år behöver matematikgruppen ges tidsutrymme 

igen, tid som upprepat “försvann” under läsåret pga av insatser kopplade till pandemin, 

riskbedömningar etc. Fler matematiklärare från olika stadier kan då sambedöma delar av 

proven. 

 

Arbetet med normer och värden 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med fördel 

användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag känner mig trygg i skolan 89% 83% 92% 91% 

Det är ordning och reda i min skola 59% 59% 78% 87% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 58% 60% 71% 73% 
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Arbetet med normer och värden hänger intimt samman med mål vi satt under ‘Elevernas 

ansvar och inflytande’ - inklusive ansvar för den gemensamma miljön.  

På MML-skolan sätter vi stort fokus på gemensamma aktiviteter, F-9. På rasterna är all 

personal rastvärdar. Alla elever möter all personal och omvänt. På MM Lund gör vi ingen 

skillnad, alla yrkesgrupper hjälps åt, oavsett du är lärare, vaktmästare eller en del av 

elevhälsan. I skol- restaurangen äter en respektive två vuxna pedagogisk lunch med varje 

klass. Vi följer systematisk upp elevernas upplevelse av trygghet och studiero, såväl i den 

samlade bild som Trygghetsenkäten i oktober, samt undersökningen av “trygga och 

otrygga platser” i februari varje år bildar bas, inte bara för likabehandlingsarbetet och plan 

mot diskriminering och kränkningar, utan även för den gemensamma “skolandan”.  

Under pandemiåret 20/21 har de flesta av våra traditionella “tillsammansdagar” skett 

åtskilt, klassvis. Fokus på jämställdhetsfrågor, HBTQ och fredsfrågor i enlighet med 

montessori- pedagogiken bildar bas för allas lika värde på MML-skolan. Hög medvetenhet 

bland lärarna om skillnaden mellan pojkar och flickors resultat bidrar till att vi ser 

kunskapsresultaten på individnivå snarare än kön. Placeringen i klassrummet bidrar till 

breddande av relationer och samarbete mellan olika elever.  
 

Jubileumsveckan, då Maria Montessori har sin födelsedag (den 31/8) i slutet av augusti 

genom- fördes för första gången på MM i Lund, vilket gav eleverna inte bara en fördjupad 

förståelse vem Maria Montessori var och vad hennes pedagogik står för, hur vi arbetar på 

MML-skolan - vår värdegrund. Alla moment genomfördes genom kollegialt samarbete, 

arbete över stadierna, vilket ledde till ökad kollegial sammanhållning på skolan vilket är 

överensstämmande med de behov och avsikt vi på MML har. Pandemin begränsade 

följaktligen delar av den planering och genomförande vi annars hade haft.  
 

De ålders- och ämnesövergripande dagarna genomfördes i den mån det det gavs 

förutsättningar pga rådande pandemi. Eleverna grupperades inte åldersblandat fullt ut 

pga pandemin och enligt ursprunglig plan. Under innevarande läsåret har intresset för 

ämnes och åldersövergripande dagar ökat bland lärarna. I kölvattnet av det ser vi vilka 

negativa effekter det skulle kunna ha på sikt om dessa inte möjliggörs (t ex. av en 

pandemi). När förutsättningarna ändras behöver vi tänka om, vilket skett under hela året. 

En signifikant del av Montessori Mondials Lunds arbete är att överbrygga klass- och 

stadiegränser såväl i lärande syfte som vad gäller trygghet och studiero, inklusive trygghet 

klasser sinsemellan. Tid och rum är dock inte avgörande för det arbetet, men vi ser att 

väsentliga delar av Montessoripedagogikens samarbetsformer påverkats, inklusive att vi 

normalt sett hälsar på  varandra, i hand. Arbetet med att vidmakthålla väsentliga grunder, 

men på ett annat vis, i Montessoripedagogiken har varit av stor vikt. Den sociala del som 

skolan normalt sett utgör har också kommit att belysas och uppskattas av såväl elever, 

personal som vårdnadhavare.  
 

På högstadiet syns eleverna syns uppskatta sin skola ännu mer då de återgick i 

närundervisning. Även fjärrundervisning, där läraren befunnit sig hemma och eleverna i 

klassrummet fungerade, utan undantag, utmärkt vilket tyder på att den digitala 

arbetsmiljön som riskbedöms följts upp och anpassats under året har fungerat väl. Inte 

minst syns detta i kunskapsresultaten.  

Materialvård och arbetsmiljö på högstadiet ses gett en positiv effekt av arbetet med 

normer och värden och den gemensamma miljön under året, då lärare har talat 

materialvård med eleverna. Lärarna ger exempel på ett större ansvar hos eleverna vad 

gäller t ex undanplockning, inget klotter och ett ansvar för material. Alla raster sker från 

och med VT 2021 utomhus vilket lett till mindre trängsel och naturligt slitage på 

inomhusmiljön. Under vt har en stor del av terminen undervisats fjärr-/distans vilket föranlett 

att samtal förts om studiemiljön hemma.  
 



 
 

 

 

14 

På mellanstadiet: 

Åk 4 har gemensamma regler för organisering av material, undanplockning av material 

och generellt ta hand om klassrummet. I åk 4-6 finns överenskomna rutiner och regler som 

generellt sett fungerat bra under innevarande skolår. Dess uppdateras och implementeras 

ånyo vid höst- terminens början. I skolår 4 får eleverna ht 21 en ny lärare därför är detta 

särskilt viktigt att följa upp då både elever och lärare är nya på MML-skolans 

mellanstadium. Heldagsmentorsskapet är en viktig fungerande länk liksom värdet av att 

mellanstadiet har egna arbetslagsmöten ca en gång per månad under kommande läsår, 

vilket införs 21/22. 
 

På lågstadiet: 

har under året setts en viss försämring vad gäller bl a ordning i t.ex. bildsalen, och på 

toaletterna är det ofta papper på golvet, klassvärdskapen i form av hallvärdar som 

sammantaget ej fungerat så som planerat och avsett. Eleverna har själva uttryckt att de ej 

velat ansvara för toaletterna då det ibland är kiss på golvet. Ansvaret eleverna haft för 

hallordningen har däremot fungerat bättre. Lågstadiets lärare behöver likt mellanstadiet 

göra nya tydlig överenskommelser kring gemen- samma montessorirutiner som efterföljs 

låsåret 21/22. Röran bland kläder i hallarna ser vi delvis beror på att vårdnadhavarna pga 

pandemin ej fått vistas i hallen, de yngre barnen har svårt att ta ansvar för sina kläder, som 

samlas på hyllorna. 
 

F-klassen såg vi redan vid höststarten ht 20. var pga pandemin och mycket uteverksamhet 

i förskolan, ovana vid att arbeta inomhus, varför vi pratat mycket om hållbarhet, värdet av 

att vara rädd om saker. Belysa att det både ute och inne finns begränsade resurser i vår 

gemensamma miljö.  Bildläraren har unde året samlat alla årets trasiga penslar i syfte att 

konkretisera hur mycket som går sönder under ett läsår om man inte är rädd om 

materialet. Samma sak gäller pennor utanför klassrummen. Den undervisande 

läraren/fritidsläraren är alltid ansvarig, varför vi ser att vi behöver göra liknande formella 

och mer detaljerade överenskommelser som på mellanstadiet vad gäller material och de 

gemensamma utrymmena, regler underordnade de gemensamma ‘ordningsreglerna för 

heldagslärande’.  
 

Ordning och reda är ett framträdande område inom Montessori Mondial vilket framöver 

behöver prioriteras till dess det är implementerat bland alla elever och fungerar “av sig 

själv”. Del av den ovana vi ser kan bero på att en hel klass (F-klass) inte haft ordinarie 

undervisning i förskolan pga pandemin. Det vi ser är en hel klass som istället haft mycket 

undervisning ute innan de började i Förskoleklass. Sådant påverkar. De behöver lära på 

nytt om hur vi interagerar i vår inre miljö.  
 

Miljöns inverkan och påverkan på oss som verkar i miljön är ett viktigt incitament för 

trygghet och studiero. Miljön i form av ordning och reda men också en anpassad 

förberedd miljö som medger att eleverna kan och vill ta ansvar. Trasigt eller avsaknad av 

delar åtgärdas omedelbart, oftast med uppföljning i aktuell eller vid behov i flera klasser. 

En medveten strategi för ökad trivsel och trygghet. 
 

Exempel på hur lärare på skolan har arbetat för att på olika sätt öka elevernas 

ansvarskänsla för skolmiljön tidigt;  

I de praktisk-estetisk ämnen där många elever delar på materialet talar lärarna mycket om 

värdet och kostnaden av material samt hur vi får vårt material att räcka länge.  På idrotten 

och slöjden finns system för att eleverna ska kunna organisera material själv. Vi ser stor 

skillnad hos eleverna vad gäller undanplockning och att hålla ordning i t ex bollskåpen. 

Pratat mycket om värdet av materialet och synliggjort en begränsad budget, eleverna 

görs medvetna om exempelvis hur mycket en fotboll kostar.  Samma sak genomförs i på 

textilslöjden då vi får nya öppna lösningar på klassrumsmöblemanger from ht 21. 
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Flera klassrum har städmaterial framme och eleverna visar större ansvar över både 

klassrum, hallar och bibliotek. Lärarna på både mellanstadiet och högstadiet ser att 

arbetet i början av terminen visar att eleverna tar större ansvar och håller ordning i 

kapprum och klassrum. Utmaning kvarstår i hallarna på lågstadiet, där många ej 

namnmärkta kläder lämnas kvar.  På alla tre stadier ser vi att arbetet med ordning på 

toaletter behöver fortsatt arbete, t.ex ligger papper utanför papperskorgen.  
 

Utvärdering visar att framför allt de yngre eleverna har haft stor nytta av Trivselledarlekarna 

(TL) ute. Dessa har lett till ökad trygghet och inludering. TL bidrar till en en “acceptans av 

elever som ledare”, regler, normer och värden i leken. Aktiva TL har bidragit god 

sammanhållning och goda relationer mellan yngre och äldre elever, särskilt då skolåret 

20/21 präglats av mycket uteverksamhet.  TL uppdraget är också ett stärkande uppdrag 

för de som utses till TL i klassen. Initiativen från eleverna själva har ökat. TL klarar leda 

många lekar på egen hand, utan direkt vuxenstöd. TL vuxna och elever träffas 

regelbundet.  

 

Elevernas ansvar och inflytande 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med fördel 

användas som stöd i utvärderingen. 

 
Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi elever tycker 

och tänker 
68% 71% 86% 87% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
58% 66% 80% 87% 

 

Elevansvar och inflytande hänger intimt samman med mål vi satt under punkten normer 

och värden - bl a ansvar för den gemensamma miljön - då den anpassade miljön inom 

Montessori- pedagogiken är ett viktigt incitament för elever möjlighet till eget utökat ansvar 

och arbetsglädje.   
 

På mellan och högstadiet är eleverna delaktiga i hur arbetet ska genomföras och sättet 

på vilket de visar sina kunskaper och förmågor. Lärarens ansvar är att säkerställa att 

eleverna visar sina kunskaper på olika sätt. 
 

Det formella elevinflytandet accentueras genom de veckovisa klassråden i varje klass. 

Klassråden leds av elever, med stöd av klasslärarna. Dessa följs upp av elevråd i åk 1-3, 4-6, 

7-9 ca 3-4 ggr/termin. Elevråden leds av rektor.  
 

MM-skolan har följande formella råd; matråd, fritidsråd, biblioteksråd, klassråd, elevråd. 
 

En del av det planerade arbetsmiljöarbetet år 7-9 har inte kunnat genomföras som 

planerat pga den låga perioden under vt 21 första hälft av distansundervisning. Lärarna 

har med eleverna följt upp arbetsmiljön eleverna har haft hemma.  I förekommande fall i 

samarbete med vårdnadshavarna. Lunchmat har erbjudits från skolan, liksom 

närundervisning på plats för elever med behov av särskilt stöd, eller behov som 

utkristalliserats under distansundervisningen. 
 

Elevrådet och elevskyddsombuden har under årets tagit del av och fått tycka till om nya 
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möbler i café och korridor. Cafét möbleras med varumärkes-/konceptmöbler i höst enligt 

det förslag som eleverna lyfte fram som bäst fungerande för både rast och skolarbete. 

Elevskyddsombuden i åk 7-9 gick den årliga arbetsmiljöutbildningen som Sveriges Centrala 

Elevorganisationer håller i  syfte att öka deras kunskap såväl som känsla för att kunna 

påverka demokratiska processer. Det systematiska arbetet med elevråds-

/elevskyddsombudsmöten på skolan har inte kunnat hållas enligt ordinarie form pga 

pandemin. Eleverna och deras vårdnadshavare har hela tiden informerats om 

riskbedömningar kopplade till arbetsmiljön. Skolan som har trånga utrymmen har i flera 

avseenden präglas av pandemin och åtgärder har under våren vidtagits, med 

konsekvenser vid regelbrott, på högstadiet för att säkerställa att eleverna följer 

restriktionerna. Enstaka elever har vid enstaka tillfällen negligerat regler kopplade till 

pandemin. Det har varit svårare att engagera eleverna i åk 7-9 i elevrådsarbetet under 

20/21 då de ogärna velat lämna lektioner och undervisningen som varit på distans under 

större delen av vt 21.  
 

Lärare på skolan har arbetat för att på olika sätt öka elevernas ansvarskänsla för 

skolmiljön;  

Se sammanfattning och exempel ovan under normer och värden, ordning och reda. 

 

Slutsatser (undervisning) 

Uppföljningen av NKI genomfördes genom att samtliga klasser följde upp NKI (Nöjd KUnd 

Index elev) i ett formulär med kvalitativa frågor där eleverna kunde utveckla sitt svar inom 

ramen för de utvecklingsområden vi kunde se både på enhets som klassnivå.  Såväl 

“gröna” som “röda” frågor i NKI följdes upp med anonyma elevsvar där eleverna kunde 

utveckla sina svar, vilka sedan bearbetades klassvis. “Gröna” svar utvecklar vi och 

behåller, “röda” svar förändrar vi i samarbete elever och personal.  
 

Under KOLL-möten redovisade varje klasslärarpar muntliga uppföljningen i sin klass för 

kollegiet som helhet, med en analys över elev svaren. Vinsten vi sett av “lärande samtal” 

vad gäller NMI, har också haft betydelse för valet av metod att följa upp NKI. Till skillnad 

från förra läsåret, då förstelärare följde upp elevsvaren kvalitativt och presenterade dem 

för klasslärarna och kollegiet som helhet, så har varje klasslärarpar i år gjort samma sak.  
 

Det vi ser likt föregående år är att elever inte alltid känner igen sig i sina kvantitativa svar, 

och hur den kvalitativa uppföljningen där de anonymt fått besvara frågorna i NKI skrivna 

som ett positivt önskemål har lett både till svar som: jag vet inte, men även konkreta förslag 

som sedan processats på respektive stadie. Det visar det som redan är känt också på 

myndighetsnivå, dvs att jämförande enkäter inte alltid ger oss korrekta mått att mäta med. 

Ju yngre elever, desto med “här och nu” svar ser vi. Dvs elevernas upplevelse av det en 

enkät mäter är ofta kopplade till upplevelser i direkt närtid.  
 

Utfallet av vår kvalitativa uppföljning lett till nya ramar för nya gemensamma 

förhållningssätt, rutiner och regler. Detta behov syns tydligast på låg och mellanstadiet. På 

högstadiet är nöjsamheten skolåret 21/22 generellt sett högre än på mellanstadiet. Hur 

mycket detta påverkats av pandemin och fjärr-/distansundervisningen är hypotetisk. Fjärr 

och distansundervisningen har fungerat mycket bra, för samtliga elever. En mindre grupp 

har undervisats på plats på skolan.  
 

Skillnader på stadienivå i NKI gör att vi behöver se över rutinerna för varje stadie. Särskilt 

tydligt har detta varit läsåret 20/21 då undervisning och elever hållits segregerade pga av 

pandemin. Analyserna har därför primärt skett på klassnivå och uppföljningen på 
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stadienivå. MML-skolan som den samlade skolan, med stadie och årskurs övergripande 

kontakter och undervisning kan på sikt påverkas om skolan pga av pandemin fortsatt 

måste hållas segregerad.  Detta har även lyfts fram i utvärderingen av VP/SKA 20/21, och 

kommer beaktas inför läsåret 21/22.   
 

Mellanstadiet har med anledning av elevsvaren överenskommit om nya förhållningssätt; 

mobilregler, uppstart/avslut av lektion etc.   

Lågstadiet kommer göra detsamma under inledningen av läsåret 21/22. Hälften av 

arbetslaget kommer bestå av ny personal ht 21.  
 

Högstadiet har under stora delar av året undervisats på distans. Alla raster har hållits 

utomhus. 
 

Uppföljningen av den kvalitativa undersökningen bland eleverna vt 21 har skett i varje 

klass.  

Länk till uppföljningen i respektive klass återfinns i Verksamhetsplan för enheten VP SKA 

20/21. Att eleverna medvetandegörs aktivt av alla vuxna om de gemensamma materialet 

och ordning och reda vår skola har lett till att de också medvetandegör varandra. Känslan 

för ordning och reda ökar om det är ordning och reda omkring oss. Kunskapen om att 

medvetet förstört eller slarvig hantering av material inte per automatik kan ersättas av nytt 

bidrar till målet med “gemensamma värden”. MML-skolan har en minimal, nästintill 

obefintlig förstörelse av material eller gemensamma ytor. Att med självklarhet 

kommunicera skolan som en plats som är vår gemensamma, är likt arbetet med 

gränsöverskridande undervisning, oavsett vilken årskurs eller stadie eleverna befinner sig i 

bidrar till ökad nöjsamhet och känsla för att vara del av helheten.    

 

 

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan) 

Indikatorer för utvärdering: 

Indikatorerna är hämtade ur den trygghetsenkät som genomförs i oktober varje år 

Fråga ur trygghetsenkät 2020/2021 (Elever, andel ja%) 

Jag känner mig trygg i skolan 93% 

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av andra 

elever på din skola? 
18% 

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av någon 

vuxen på din skola? 
5% 

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara 

delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 
68% 

Främjande och förebyggande arbete 

Trygghet:  

Senaste mätningen i okt 20 av upplevelsen av trygghet bland våra elever visar att 93% är 

trygga på skolan.  Skillnaden mellan pojkar och flickor är marginell (81 % av flickorna är 

trygga, 95% av pojkarna är trygga). I de kvalitativa (beskrivande) svaren kan ej ses om det 

är en flicka eller pojke som svarat varför vi behöver arbeta med alla de kvalitativa svar vi 

fått att omfatta samtliga elever i år 4-9. Återkoppling skedde via klasslärarna som följde 

upp svaren med eleverna. Såväl de kvantitativa som kvalitativa. Detta ska genomföras 

innan december. Rektor sammanfattade de kvalitativa svaren och tog bort namnen på 

elever som nämns i enkätsvaren. Årets NKI följdes upp på samma vis.  
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Jämförelser görs med fjolårets NKI 19 (jan/febr) har gjorts, då 89% kände sig trygga i 

skolan. Det är 4%-enheters utveckling i positiv riktning. Fler elever känner sig trygga nu. 

Vilket beror på att det främjande och förebyggande arbetet har ett starkt fokus på MM-

skolan. Är tydligt organiserat och lett av rektor och EHT, med årligen återkommande 

implementering i personalgruppen. LBP är en levande plan som följs upp i samband med 

NKI (e, v) och undersökningen av “trygga och otrygga platser”. Dessa ställs i relation till 

trygghetsenkäten som görs i oktober varje år. Utifrån dessa kvantitativa data arbetar vi 

kvalitativt med de frågor/svar som vi bedömer behöver förbättra. Det sker bl a genom en 

kvalitativ uppföljning i varje klass. Eleverna svar gås igenom med alla på skolan och följs 

upp klassvis. Det vi ser är att eleverna t.ex beskriver saker som “skulle kunna hända”, inte 

primärt vad de vet eller sett skulle kunna vara skäl till otrygghet. Även dessa frågor/svar följs 

upp i varje klass. Måluppfyllelsen i varje klass är hög. (Se ovan p. 4. Måluppfyllelse åk 1-9 sid 

10). 
 

Otrygga elever vet vi också tenderar inte nå kunskapsmålen i den omfattning vi ser på 

MML. 93% av eleverna säger att de är trygga på MM-skolan. Vilket skiljer sig från landet där 

44% av eleverna (indata 2019) säger att de känner sig trygga. Målet på MM-skolan är 

100%. Längre ned i rapporten beskrivs det förebyggande och främjande arbetet liksom 

uppföljningen av “trygga och otrygga platser”. 
 

Rektor har huvudansvaret för hur och när planen utför trygghetsarbetet värderas. Denna 

utvärderas på MML-skolan två gånger per år, utvärderingen förläggs till terminsslut HT/VT. 

Rektor och EHT leder utvärderingen. Formell uppföljning, avstämning av mål och aktiviteter 

sker fyra gånger per år, i samband med prognosavstämningen samt vid terminssluten 

HT/VT då planen också utvärderas på termins respektive helårsbasis. Se skolans årshjul. 
 

Bland andelen kränkningar ser vi primärt verbala kränkningar. Elever har använt 

nedlåtande ord/begrepp om varandra.  Ribban för vad som är att betrakta som en 

kränkning är låg på MML-skolan. Genom att synliggöra och tydliggöra att vuxna ser och 

hör ökar tryggheten bland eleverna. Att tydligt följa upp, resultatet av en anmälan bidrar 

till ökad förståelse för vad som är ok och inte. Att veta vem (vuxna) man ska vända sig till i 

händelse av att man känner sig otrygg är a & o liksom att eleven involveras i hela 

processen.  

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

Rutinerna för arbetet mot kränkande behandling är ett starkt prioriterat område lett av 

rektor och elevhälsa. Rutinen gås igenom ev EHT i början av skolåret (vid behov varje 

termin). Rutinen är väl fungerande på MML-skolan, såväl skola som fritids. 
 

Upptäcka: 

● All personal har ansvar för att upptäcka och omedelbart agera för att tidigt 

upptäcka förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande 

behandling.  

● Vuxennärvaro ute på skolgården och inomhus i skollokalen utökas med fler 

rastvärdar. 

● Nära samarbete i personalgruppen där elever och incidenter uppmärksammas. 

Arbetslagen samarbetar i F-9 samt F-3, 4-9 istället för stadievis.   

● Klassråd, elevråd, elevskyddsombud och trivselledarträffar samt mentorstid skapar 
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mötesplatser mellan elever och personal där samtal kan ta plats.  

● Fördelarna med att vara en trivselskola är tydliga, då trivselledarna (TL) fått stort 

utrymme på rastleken. TL lekarna tränas på idrottslektionerna, och TL leder 

rastleken, i förekommande fall med stöd av vuxna. Att vara TL är ett statushöjande 

uppdrag. 

Dokumentera: 

● Den som bevittnar händelsen anmäler till rektor inom 24 timmar, som i sin tur gör 

anmälan till huvudman. Den som bevittnat händelsen informerar aktuella 

vårdnadshavare, mentor/-er och arbetslag. Den som bevittnat händelsen gör 

utredning av händelsen tillsammans med aktuella mentorer inom en vecka. 

Huvudmannen fattar beslut om kränkning har skett eller inte. Vid behov upprättas 

handlingsplan för att förhindra att händelsen upprepas.  

 

Följande åtgärdstrappa används även om skolan på annat sätt får reda på att en elev 

känner sig kränkt av annan/andra elev/er: 

1. Personal som bevittnar den kränkande behandlingen ingriper genast genom att 

avbryta händelsen. 

2. Den som bevittnat händelsen har ett enskilt samtal med utsatt elev samt informerar 

dennes vårdnadshavare. Informerar rektor om händelsen inom 24 timmar, kan ske 

muntligt eller skriftligt (sms/e-post). Rektor anmäler i sin tur till huvudman inom 24 

timmar.  

3. Den som bevittnat händelsen fyller skyndsamt i dokumentet “anmälan för utredning 

kränkande behandling”. Sedan mars 2020 ska alla anmälningar om kränkande 

behandling ske via Topdesk till huvudman. Anmälan ska göras av rektor. Detta är 

kopplat till anmälningsskyldigheten i skollagen och det är inte möjligt för rektor att 

delegera detta ansvar.  

4. Fyll i blanketten som om du beskrev ett "fotografi" för rektor, dvs ALLA data MÅSTE 

anges; namn personnummer, detaljerat VAR och VAD som hänt. Beskriv detaljerat 

för att juristen som ska utreda ska kunna förstå vad som hänt. Lämna blanketten tll 

rektor och informera muntligen.  

5. Juristen utreder huruvida det är en kränkande behandling eller ej. Beslutet skickas 

till rektor. Beslut och utredning sparas i PMO. 

6. Vid behov skriver mentor tillsammans med den som bevittnat händelsen en 

handlingsplan. Handlingsplanen följs upp av mentor.  

7. Mentor följer dagligen upp med utsatt elev för att försäkra sig om att eleven känner 

sig trygg i skolan. 

Under hela utredningen förs kontinuerlig dokumentation av alla samtal och 

åtgärder. Vårdnadshavare informeras löpande under pågående ärende. Huvudmannen 

informeras kontinuerligt om läget.  

https://portalen.academedia.se/pysslingen-skolor/infotek/kvalitet-2/grundskola/lagkrav-och-compliance/arbetet-mot-diskriminering-och-krankande-behandling/
https://portalen.academedia.se/pysslingen-skolor/infotek/kvalitet-2/grundskola/lagkrav-och-compliance/arbetet-mot-diskriminering-och-krankande-behandling/
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Skolan arbetar enligt skollagen kapitel 5; § 6-16. 

På MML-skolan är arbetsgången från händelse till åtgärd omedelbar. Senast en dag efter 

händelsen beroende på tidpunkten inleds utredning och åtgärder. 

 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

Trygghet:  

Senaste mätningen i okt 20 av upplevelsen av trygghet bland våra elever visar att 93% är 

trygga på skolan.  Skillnaden mellan pojkar och flickor är marginell (9% av flickorna är inte 

trygga, 5% av pojkarna är inte trygga). 

  

I de kvalitativa svaren kring elevers upplevelse av otrygghet kan ej ses om det är en flicka 

eller pojke som svarat varför vi arbetat med alla kvalitativa svar vi fått att också omfatta 

samtliga elever. Återkoppling till eleverna sker via klasslärarna som följer upp svaren med 

eleverna. Såväl de kvantitativa som kvalitativa. Detta återföringsarbete genomförs okt-

dec. Rektor sammanfattar de kvalitativa svaren inför återföringen och tar bort namnen på 

elever eller lärare som nämns i enkätsvaren. 
 

Jämförelser görs med fjolårets NKI 19 (jan/febr), kände sig 89% trygga i skolan. Det är 4%-

enheters utveckling i positiv riktning. Fler elever känner sig trygga nu. 
 

Resultat kartläggning trygga platser 20/21 Kartläggning genomförd 2021-02  

Syftet med en kartläggning vårterminen är att få ett mätbart underlag för elevernas 

upplevelse av sin skola. Kartläggning otrygga/trygga platser genomfördes 2021-02. 

Respektive klasslärare diskuterade resultatet med sin elevgrupp, tog reda på varför 

eleverna angett att de kände sig otrygg på respektive plats. Kartläggningen utgör grund 

för nästa års åtgärder i planen mot diskriminering och kränkande behandling. Kartläggning 

och diskussion i klasserna visade följande: 
 

Lågstadiet:  

Det är framför allt eleverna i förskoleklass och årskurs 1 som känner sig otrygga på skolan. 

Det som nämns är fotbollsplanen, toaletterna och högstadiet. Eleverna beskriver att de är 

oroliga över att bli inlåsta på toaletterna, eller att man kan få hårda bollar på sig på 

fotbollsplanen och att det känns läskigt med högstadiet (eftersom de inte brukar vara på 

högstadiet).  
 

Inför nästa år föreslår lärarna att åk 1 får gå på studiebesök på högstadiet. I normala fall, 

när det inte är en pandemi, samarbetar lågstadiet med högstadiet vid vissa bestämda 

tillfällen under läsåret, ex. har högstadiet experiment för lågstadiet under världsmiljödagen. 

Har i år utgått på grund av restriktioner kopplade till Covid-19. 
 

Mellanstadiet:  

2% elever på mellanstadiet anger att de känner sig otrygga någonstans på skolan. 2 % 

nämner fotbollsplanen, 9% korridoren mellanstadiet.  
 

Klasslärare får i uppgift att ta upp frågan med eleverna, “Vad är det som gör att de känner 

sig otrygga på toaletterna/fotbollsplanen/korridoren”. EHT sammanställer ett frågeformulär. 
 

Högstadiet:  
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7% elever anger att de känner sig otrygga någonstans på skolan. 4%  anger toaletterna, 

två vet inte var. Upplevelsen är att det känns obekvämt att andra kan höra när de är på 

toaletterna.   
 

18% elever berättar att de blivit kränkta på nätet. Handlar framför allt om sårade eller 

elaka kommentarer. De flesta vet inte vem som utsatte dem, 4% anger att det var en 

annan elev på skolan som utsatte dem för kränkningen. 5% elever anger att de blivit utsatt 

för en sexuell kränkning på nätet, varav alla fyra skriver att det handlat om att någon 

försökt få dem att helt eller delvis visa upp sig på film eller bild (grooming).  

 

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan)  

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – med fördel 

användas som stöd i utvärderingen. 

 

Elever, 

(andel 7-10) 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 74% - 83% 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

• Nedan rutiner fungerar oavkortat på MML-skolan. Gås igenom med personalen vid 

varje skolstart, vid behov terminsstart av EHT. Formell anmälan till rektor sker vid: 

• Upplevd diskriminering/kränkning 

• Frånvaro över 20% (oavsett anledning) 

• Olycksfall 

• Behov av särskilt stöd 

• Övrigt (ersätter tidigare blankett för “allvarligare incident”) 

 

• Särskilt stöd 

• Mentor anmäler till rektor, i enlighet med skollagen, via blankett “anmälan till 

rektor” när:  

• Eleven trots extra anpassningar eller annat stöd bedöms inte komma nå 

kunskapskraven 

• Rutin: då en lärare känner oro inför en elev ska detta först tas upp i arbetslaget på 

KOLL. Är det fler lärare som känner oro, eller ser svårigheter hos eleven? 

• Mentor och i förekommande fall, den som anmält behov av särskilt stöd till rektor 

bokar tid med den samlade elevhälsan för samråd och bedömning. Vad är 

elevens egen uppfattning? Vad säger vårdnadshavarna?  

• Möte med elev och vårdnadshavare kring behovet. 

• Kartläggning, pedagogisk utredning och eventuell remiss skickas i förekommande 

fall 

o för utredning.  

• I väntan på utredning ska eleven ges adekvat fortsatt stöd “som om”, med stöd av 
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EHT. Det krävs inte en diagnos för att eleven ska ges ett adekvat stöd. En utredning 

säkerställer om möjligt en (olika) diagnos.  
 

• Skolfrånvaro som om den inte åtgärdas kan leda till behov av särskilt stöd 

• Mentor anmäler till rektor via blankett “anmälan till rektor” när:  

• Elev frånvarande 20 % eller mer av skoltiden. Oavsett anledning till frånvaron.  

• Omedelbart när en elev varit giltligt frånvarande (sjuk, anmält av vårdnadshavare) 

7 dagar.  

• Dag 2 vid ogiltlig frånvaro.  

• Rutiner: Mentor stämmer av frånvaron vid mitten (oktober/mars) och vid slutet av 

varje termin (december/maj). Anmäler till rektor via blankett “anmälan till rektor”.  

• Elevhälsan och mentor bestämmer tillsammans lämpliga åtgärder.  

• Specialpedagog anmäler omfattande frånvaron till elevens hemkommun, sk. 

“skolpliktsanmälan”. 

 

Främjande och förebyggande arbete 

Det lokala vardagsarbetet för att främja allas lika värde och trygghet syftar till att 

forma öppna, accepterande, ansvarstagande och trygga individer. Vi utgår från 

Maria Montessoris ‘fredstanke’ där vi kontinuerligt arbetar med värdefrågor i ett 

helhets och globalt perspektiv. From skolåret 20/21 har MML-skolan en 1:e lärare 

som leder skolutvecklingen vad gäller värdegrund och fred i tydlig montessori 

andra.   

I likabehandlingsplanen (LBP) definierar vi varje år de olika 

diskrimineringsgrunderna utifrån de behov som utkristalliserats under föregående 

år.  

Skolåret 2020/2021 

KÖN  

Främjande arbete på MML: Lärarna använder exempel i sin undervisning på 

könsneutralt pronomen, ordet “hen”ska  diskuteras både som språklig konstruktion 

och utifrån att alla inte definierar sig som han/hon eller sexuella läggningar. Lärare 

använder litteratur eller film inom ämnet som diskussionsunderlag. Exempel på 

årets överenskommelser och arbetsmetoder på MML-skolan finns presenterade i 

LBP 20/21. 

ETNISK TILLHÖRIGHET och RELIGION/TROSUPPFATTNING  

Främjande arbete på MML:  

En multikulturell almanacka finns på flera olika ställen på skolan bland annat 

personalrum och matsal, används för att hjälpa lärarna belysa högtider inom olika 

kulturer. Lärarna uppmärksammar olika sätt att fira högtider, framförallt utifrån de 
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olika nationaliteter som finns representerade i klassen. Den multikulturella 

almanackan beställs i december till alla klassrum inför nästa läsår. Exempel på 

årets överenskommelser och arbetsmetoder på MM-skolan finns presenterade i 

LBP 20/21. 

 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING  

Främjande arbete på MML: Lärarna använder kompensatoriska hjälpmedel i 

undervisningen för de elever som behöver. Inläsningstjänst och talsyntesen “Oribi 

speak” finns tillgänglig för alla skolans elever, ej enbart för de som specifika 

svårigheter, i syfte att tillgängliggöra lärmiljön för samtliga elever. E-lib finns 

tillgänglig för alla elever, finns 32 000 e-böcker och ljudböcker. IKT-ansvarig och 

specialpedagog går varje läsår i genom kompensatoriska hjälpmedel med all 

personal samt erbjuder en särskilt genomgång för elever och vårdnadshavare som 

önskar. Extra anpassningar görs för elever med olika behov. Lärmiljön anpassas. 

Eleverna på låg- och mellanstadiet har “hemklassrum” i syfte att tillgängliggöra 

lärmiljöerna. Ett klassrum på varje stadie (låg/mellan/hög) är hörselanpassat. 

Ljudabsorbenter finns uppsatta i korridorer och rastutrymmen för att minska 

ljudbelastningen för eleverna. Tillgängliggörande av lärmiljön görs bland annat 

genom att det finns tillgång till hörselkåpor, skärmar, sittkuddar och möjlighet till 

egen arbetsplats finns i alla klassrum för elever som önskar. Exempel på årets 

överenskommelser och arbetsmetoder på MM-skolan finns presenterade i LBP 

20/21. 

SEXUELL LÄGGNING  

Främjande arbete på MML: Lärarna lyfter konkreta exempel i undervisningen på 

olika sexuella läggningar. Lärarna använder litteratur som belyser ämnet och 

kommer att användas i undervisningen under läsåret 20/21. Exempel på årets 

överenskommelser och arbetsmetoder på MM-skolan finns presenterade i LBP 

20/21. 

ÅLDER  

Främjande arbete på MML: MML-skolan arbetar åldersöverskridande vid skolans 

tillsammansdagar i syfte att främja möten och samarbetet mellan årskurserna. På 

lågstadiet arbetar eleverna varje vecka i åldersblandade “verkstadspass”. 

Fadderverksamhet finns på skolan: eleverna i förskoleklassen har en fadder i årskurs 

1, eleverna i årskurs 3 har en fadder i årskurs 4. Fadder-fadderbarn arbetar 

tillsammans vid olika aktiviteter i början av och under läsåret. er,Idrottsdagen 

arrangeras återkommande av elever i årskurs 8 för yngre elev åldersblandade 

grupper. Äldre elever agerar lagledare, lär yngre elever att ta hänsyn till varandra, 

respekt varandra, samarbeta och lär känna varandra. Stor åldersblandning i 
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personalgruppen bidrar till olika erfarenhet och bredare perspektiv på 

verksamheten. 2020/2021 är ett skolår präglat av pandemin vilket påverkat 

samarbetet och den gränsöverskridande undervisningen och blandningen av 

elever. 

Därutöver återkommande årliga aktiviteter:  

FN-dagen: Elever och personal arbetar med barnkonventionen och alla 

människors lika värde och rättigheter för att ge ökad empati och förståelse för 

människors likheter och olikheter. Ansvarig: Annika Nilsson, förstelärare värdegrund.  

Trivselledare (TL): Elever i åk 3-9 utbildas till trivselledare och organiserar fysiska 

aktiviteter under rasterna. Metoden syftar till att ge ökad fysisk aktivitet och 

trygghet bland eleverna på skolan. Målet är en ökad trivsel på skolan, bygga 

goda vänskapsrelationer, förebygga konflikter och mobbning och främja 

värderingar som inkludering och respekt. Ansvariga: skolkurator, lärare i idrott- och 

hälsa, lärare på mellanstadiet samt representant från fritids 

 

Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

 

Elevhälsans (EHT) arbete är väl strukturerat, och följer en tydlig arbetsgång. EHT arbetar 

enligt modellen “en väg in”, där EHT har öppen rådgivning för lärare och fritidspersonal 

varje fredag genom att man tecknar sig för samtalstid med det samlade EHT. En väg in 

innefattar att:  

- Mentor alltid informerad för att utesluta “stuprör”.  

- Kontaktperson utses från EHT, vidare kontakt i ärendet sker med kontaktpersonen.  

- EHT “tar inte över ärendet”, fortsatt samarbete.  

- Får inte alltid besked omedelbart om fortsatta åtgärder, av rektor utsedd 

kontaktperson i EHT återkommer.  

- EHT deltar på KOLL (lärarkonferenserna måndag och torsdag). 

Arbetsmodellen tydliggör för samtliga vem som ansvarar för vad, hur långt arbetet 

framskridit med en elev. Allt arbete och samtal dokumenteras i PMO. Eleven betraktas 

utifrån ett holistiskt perspektiv där den samlade kompetensen nyttjas i syfte att stötta 

eleven, oavsett det gäller frånvaro från skolan, extra anpassningar eller särskilt stöd i någon 

form, inklusive åtgärdsprogram. 

Samtliga medarbetare i EHT arbetar ute i verksamheten, samt deltar vid luncherna och 

rasterna. 
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Prioriterade utvecklingsområden 2021/2022 - Grundskolan 

Sju Målområden inkl. mål och insatser har utvärderats med en slutgiltig sammanfattning 

över skolåret 20/21 under respektive målområde.   

Vi fortsätter arbeta med samma målområden som 20/21, med fokus på behov, insatser 

och mål kopplade till *varumärkesarbetet (*arbetet med att utveckla 

montessoripedagogiken utifrån Montessori Mondials koncept) kommer prägla skolåret 

2021/2022.  

1. Normer & Värden (Montessori och Fredstanken)  

- Säkerställa att sju grundområden finns 

implementerade i alla verksamhetsformer 

- Säkerställa den digitala globala skolan fred och 

jämställdhetsfrågan (värdegrund) 

- Arbeta aktivt med matematikutvecklingen i ett 

jämställdhetsperspektiv beträffandes kön och ålder 

2. Undervisning och lärande (den samlade skoldagen)  

- Säkerställa den moderna montessoripedagogiken 

genom utbildade montessoripedagoger och den 

förberedda miljön  

- Säkerställa att vi verkar för en samlad skoldag 

(heldagslärande) 

- Säkerställa att Pysslingens lässtrategi är 

implementerad 

 

3. Elevernas ansvar och inflytande (det förberedda 

klassrummet) 

- Säkerställa elevens frihet att välja under ansvar inom 

modern montessoripedagogik sker  

- Säkerställa att vi arbetar aktivt med  

den anpassade miljön (det förberedda klassrummet) 

 

4. Skola och Hem (former för samverkan) 

- Säkerställa ökad delaktighet och insyn genom 

föräldrautbildning 

- Säkerställa ett aktivt och väl fungerande samarbete 

med föräldraföreningen  

 

5. Övergång och samverkan (den samlade skoldagen) 
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- Säkerställa utvecklingen av heldagslärandet vid 

övergångar och annan samverkan skola/fritids inom 

modern montessoriopedagogik  

- Säkerställa röd tråd vid stadieövergångar på MM i 

Lund 

 

6. Skolan och omvärlden (den globala skolan, montessori och 

fredstanken)  

- Säkerställa att vi arbetar aktivt med en global skola, 

fredstanken och jämställdhet 

-  

7. Bedömning och betygsättning (utveckling av undervisningen 

montessori och lärarrollen). 

- Säkerställa lärarrollen på MM i Lund Utveckling av 

undervisningen, kollegialt lärande och betyg och 

bedömningsfrågor (sambedömning) 

Till det hör även arbetet med regler och rutiner som är gemensamma för hela skolan eller i 

förekommande fall för respektive stadie. Samordning av F-9 är sedan tidigare god, 

behovet att dela upp målen stadievis under 21/22 har dock visat sig under 20/21 då olika 

stadier genererar olika behov. Till stora delar är detta en påverkan av föregående års 

restriktioner i samband med pandemin. Fokus 21/22 kommer läggas på betyg- och 

bedömningsfrågor, samt de nya (from juli 2022) kursplanerna (Lgr 22). 

De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen:  

1. Normer och värden, 

2. Språk och kommunikation, 

3. Skapande och estetiska uttrycksformer, 

4. Natur och matematik, 

5. Demokrati och samhälle, 

6. Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, 

7. Elevers ansvar och inflytande   

8. Fritidshemmet och omvärlden. 

Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra perspektiv: 

● Undervisning, 

● Ömsesidig samverkan, 

● Uppföljning, utvärdering och progression samt 

● Utveckling 

 

21/22 fokuserar MM-skolan Lunds Fritids på behoven:  

1. NORMER & VÄRDEN 

Värdegrund: Koncept Montessori Mondial 
 

      2, 3, 4, 6 UNDERVISANDE & LÄRANDE 

Samlad skoldag, kommunikation med vårdnadshavare 
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      7. DELAKTIGHET,  ELEVINFLYTANDE & ANSVAR 

Lekar, aktiviteter och anpassad miljö (inne/ute) 
 

     8. FRITIDSHEMMET & OMVÄRLDEN 

Lekar, aktiviteter, studiebesök.  
 

Fritids verksamhetsplan avgränsas utifrån dessa utvecklingsområden samt med fokus 

på metoden; funktionell kvalitet med vilken vi följer upp och utvärderar 

fritidshemmets verksamhet och utveckling. 

Förstelärarnas uppdrag förstärks med ett ökat fokus på jämställdhet i såväl skola som på 

fritids, för att säkerställa att vi beaktar såväl kön som andra diskrimineringsgrunder i 

skolutvecklings arbetet. 

 

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

Fritids förutsättningar inför skolåret 21/22 
 

Skolåret 20/21 präglades av corona/covid-19 vilket tog mycket av vår gemensamma 

arbetstid i anspråk, dels vad gäller riskbedömningar, dels sjukfrånvarande personal 

som ersattes internt eller mha vikarier dels för att Fritids samlade uppdrag 

genomfördes utomhus under större delen av skolåret.  
 

Omsättningen Fritidspersonal inför skolåret 21/22 är stor. Halva fritidslärargruppen 

nyanställs ht 21. Pensionsavgång såväl som byte av arbetsplats, inkl. anställning av 

två nya behöriga fritidslärare är skäl till nyrekrytering av fritidskollegium.  
 

Delar av utvärderingen 20/21 omvärderas dels pga av varumärkesarbetet Mondial 

som sjösattes under 20/21, dels för att vi ser andra, nya behov och insatser som 

behöver konkretiseras i Fritidsplan 21/22 i syfte att stärka såväl varumärkesarbetet som 

heldags lärandet på Montessori Mondial Lund. 
 

Arbetet med Vårdnadshavarundersökningens resultat 2020 gällandes Fritids:  

1) kommunikation  

2) trygghet på fritids  

3) meningsfulla aktiviteter  

har samtliga ökat i nöjsamhet med 1-14 %-enheter, vilket presenteras i utvärderingen 

Fritids VP SKA 20/21. 
 

*Arbetet på Fritids finns beskrivet ovan i rapporten. 

 

 

Utvärdering av Fritidshemmet 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – 

med fördel användas som stöd i utvärderingen. 
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Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter som 

stimulerar mitt barns utveckling 
78% 83% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 93% 90% 

 

Utveckling och lärande 

Stora delar av fritids undervisningen 

20/21 styrdes av pandemin och det 

faktum att nästan all fritidsverksamhet 

hölls utomhus. 

Fritids behöver inför 21/22 utveckla och 

förbättra planeringen kring 

utomhusaktiviteterna. 

Arbetet med normer och värden 

Arbetet med normer och värden gav stor utrymme på fritids såväl genom systematiskt 

åter- kommande lärarledda, elevaktiva och formella grupper tx. fritidsråd, fotbollsgrupp 

(för regler och rutiner på fotbollsplanen - ‘otrygg plats’). Ordningsreglerna bytte namn till 

“ordningsregler för heldagslärande” inför skolåret 20/21 i syfte att synliggöra att regler vi har 

gäller hela dagen.  

Värdegrundsuppdraget 

Värdegrundsuppdraget hänger intimt samma med arbetet med normer & värden på MML 

vilket beskrivs i SKA utvärderingen och KR rapporten. Fokus läggs på att vårda vår 

gemensamma miljö. När saker vi äger är hela och vi är aktsamma om såväl dessa som 

varandra mår vi mycket bättre. Samma värdegrundsarbete sker på Fritids som i skolan. 

Gränsöverskridande (åldersblandat) arbete, Trivselledare. Vid kränkningar samverkar 

fritids/skola, men den del där händelsen skett gör den formella anmälan till rektor. 

Uppföljning och utvärdering och i förekommande fall även handlingsplaner sker i 

samarbete fritids/skola. 

Slutsatser (Fritidshemmet) 

Resultaten från årets NKI 2020 visar att 83% av vårdnadshavarna anser att “Mitt barns 

fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling”.  

Nöjsamheten är att betrakta som hög även om vår ambition alltid är att nå 100%. 
 

I utvärderingen av Fritidshemmet kan utläsas hur corona/covid-19 haft ett stort inflytande 

på Fritidshemmets samlade verksamhet. Fritids har med i huvudsak bedrivit sin verksamhet 

utomhus. Hög sjukfrånvaro kopplad till corona/covid-19 bland personal har påverkat delar 

av innehållet. Framgent kommer Fritids därför att lägga en plan som stödjer och veckovis 

följer en checklista som stämmer av arbetet med funktionell kvalitet och läroplansmålen.    
 

Arbetet med att säkerställa informationen till vårdnadshavare som 2020 års NKI visar att 
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79% är nöjda med Fritids sätt att kommunicera sin verksamhet. Vi ser en 13%-enheters 

ökning mot föregående år där 66% av vårdnadshavarna var nöjda med Fritids 

kommunikation. 

Målet är att nå en 100%-ig nöjsamhet hos våra vårdnadshavare vad gäller kommunikation 

fritids/hem. 
 

NKI 2020 visar att 93% av Vårdnadshavarna anger att deras barn känner sig trygg på 

Fritidshemmet. Vilket är detsamma som en 14%-ig ökning från föregående år 2019. Arbetet 

med såväl elevers inflytande som fokusmål och insatser beträffande “trygga och otrygga 

platser”, i förekommande fall fotbollsplanen, har ökat elevernas upplevelse av trygghet 

och därmed också vårdnadshavarnas. 21/22 är målet att nå 100% vad gäller trygghet på 

Fritids. 

 

*Se fritids målområden för 21/22 nedan. 

 

 

     Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 
 

A. Utvärderingen NKI 20/21 visar att Fritids behöver: 

 

- Tydligt och systematiskt konkretisera planeringen i relation till läroplansmålen 

(planering utifrån Lgr - funktionell kvalitet) 
 

- Samverka med hemmet vad gäller olika arbetsområden, för att möjliggöra 

fler elever deltagande (kommunikation, fritids kompensatoriska roll) 
 

- Systematiskt följa upp verksamhetsplanen/-arbetet (uppföljning/utvärdering, 

funktionell kvalitet och prioriterade utvecklingsområden) 
 

Academedias vårdnadshavarundersökning 2021/2022  

- Målet 21/22 är 100% nöjsamhet och trygghet på samtliga tre punkter; 

kommunikation med vårdnadshavare, trygghet, meningsfulla fritidsaktiviteter. 

 

B. Prioriterade utvecklingsområden på Fritids 21/22:  
 

- NORMER & VÄRDEN 

Värdegrund: Koncept Montessori Mondial 
 

- UNDERVISANDE & LÄRANDE 

Samlad skoldag, kommunikation med vårdnadshavare 
 

- DELAKTIGHET,  ELEVINFLYTANDE & ANSVAR 

Lekar, aktiviteter och anpassad miljö (inne/ute) 
 

- FRITIDSHEMMET & OMVÄRLDEN 

Lekar, aktiviteter, studiebesök 

 

C. Varje vecka följa upp Fritidsaktiviteterna (funktionell kvalitet) 
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utifrån läroplanens områden: 
 

- NORMER & VÄRDEN 

- SPRÅK & KOMMUNIKATION 

- SKAPANDE & ESTETISKA UTTRYCK 

- NATUR & MATEMATIK 

- DEMOKRATI & SAMHÄLLE 

- LEKAR & FYSISK AKTIVITET & UTEVISTELSE 
 

*För detaljerat innehåll, se Fritidshemmets Plan 2021/2022 

 

 

 

Lund i september 2021 

 

Margaretha Eventhén 

rektor 


