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1. Om Montessori Mondial Kristianstad 
 

Vi vet att struktur ger trygghet, att arbetsro skapar möjligheter och att respekt bygger 

självkänsla.  

 

När Maria Montessori lade grunden till det som skulle komma att bli montessoripedagogiken 

gjorde hon det med en övertygelse om att alla barn är nyfikna och har en inre vilja att lära 

sig nya saker. 

 

När vi, mer än 100 år senare, startade Montessori Mondial tog vi vara på den övertygelsen. 

Genom att förena våra montessoriskolor runt om i Sverige, där samtliga arbetar med modern 

och resultatinriktad montessoripedagogik, skapar vi förutsättningar för en montessoriskola i 

framkant.  

 

Montessori Mondial består nu av 6 skolor som alla har samma fokus på att med beprövad 

montessoripedagogik och moderna metoder se till att eleverna når sina mål samtidigt som 

de upptäcker kraften i att lära.  

 

Montessori Mondial är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. 

AcadeMedia har över 17 000 medarbetare och drygt 650 förskolor, skolor och 

vuxenutbildningsenheter, i Sverige, Norge och Tyskland. 

  

Personal & Organisation 

 

MMK är en F-9 skolan med fritidshem. 

Skolan är treparallellig förutom åk 9. 

I skolan arbetar vi åldersblandat med åk F-1, 2-3, 4-6, 7-8 och en ren åk 9. Vi har alla 

verksamheter på skolan förutom idrotten som vi bedriver i Kristianstads kommuns idrottslokaler 

på Söder i Kristianstad. 

Pedagogerna på MMK har förutom sin grundutbildning även en vidareutbildning inom 

montessoripedagogiken. De som börjar arbeta hos oss utan denna extra utbildning förutsätts 

påbörja den senast 1,5 år efter att man börjat hos oss. 

I åk F-1 arbetar två grundskolepedagoger och en fritidspedagog. 

I åk 2-3 och upp till åk 4-6 arbetar två grundskolepedagoger i varje klass. 

I åk 7-9 har vi 9 pedagoger, varav en del av dessa även arbetar med praktisk estetiska 

ämnen på andra stadier. 

På skolan har vi två personal i administration som även ansvarar för skolans bibliotek och 

vaktmästaruppdrag. 

Skolans ledning består av rektor och biträdande rektor samt ytterligare en person som har en 

del av sin tjänst som biträdande rektor inom EHT och resterande del av sin tjänst som 

grundskolelärare. 

Skolan är organiserad i 5 arbetslag vars arbetslagsledare ingår i skolans ledningrupp. 

Vi har även fyra förstelärartjänster på skolan med inriktning på utveckling av Språk/SO samt 

Matematik/NO. 

 

Cirka 400 barn går idag på vår skola 



 
 

 

 

4 

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.  
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 

sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som 

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 90,6% 87,5% 90,3% 

Flicka 100,0% 93,8% 100,0% 

Pojke 72,7% 81,3% 80,0% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 96,9% 93,8% 96,8% 

Flicka 100,0% 100,0% 100,0% 

Pojke 90,9% 87,5% 93,3% 

Genomsnittligt meritvärde 249,9 245,6 255,6 

Flicka 266,3 262,0 278,9 

Pojke 218,6 229,2 230,8 

 

 

Betyg (årskurs 6) 

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

Andel elever med A-E i alla ämnen 59,4% 68,8% 73,0% 

Flicka 61,1% 76,5% 81,3% 

Pojke 57,1% 60,0% 66,7% 

 

 

Nationella prov  

Dessa genomfördes beroende av pandemin enbart i åk 3. Övriga årskurser arbetar med 

bedömningsstödet via Skolverket. 

 

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 11 procent. I matematik har 88 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. 
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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 

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.  

  

Skattningen implementerades under läsåret 20/21 med utökad valfrihet gällande prognos 

och antal bedömda målområden. Bedömningens resultat är därför inte presenterat i årets 

kvalitetsrapport.  Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet 

läsåret 2020/21 är Språk och kommunikation, följt av Skapande och estetiska uttrycksformer.  

Vi har arbetat specifikt med ovanstående delar samt med Lekar, fysisk aktivitet och 

utevistelse under innevarande år. Till kommande läsår går vi även in på övriga områden. Vi 

har under året även fokuserat  på Skolverkets utbildning kring lärande i fritidshemmet, vilket 

givit bra resultat och utveckling. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - 

Grundskola/Fritidshemmet 
 

F-3: 

● Utveckling av bedömningskompetens i A-laget. Utveckling av sambedömning i A-

laget. 

● Tidiga systematiska och strukturerade stödinsatser.  

● Arbeta vidare med att bygga trygga grupper.  

● Utveckla den gemensamma röda tråden i undervisningen.  

 

4-6:  

● Fortsätta med språkinsatser vilka gagnar förståelsen i övriga ämnen.  

● Använda oss i högre utsträckning av konkret material som nu finns i alla klassrum. 

Behov av att utveckla matematiken i högre utsträckning med hjälp av det konkreta 

materialet och att inom klassen skapa mindre grupper för intensivträning.  

● Arbeta vidare med studieteknik och elevernas förståelse för EA-tiden samt att de 

ska förstå och kunna det man arbetat med, inte enbart ha utfört uppgiften.  

● Arbeta vidare med begrepp inom matematik, SO och NO.  

● Arbeta inom A-laget med gemensamma rutiner för att skapa en tydligare 

arbetsmiljö.  

● Arbeta vidare med insatserna kring trygghet och studiero vilka intensifierades under 

vt-21. 

 

7-9:  

● Bra samarbete med spec inför hösten. 
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● Rutiner från början. Skapa och hålla gemensamma rutiner i A-laget för en tydlig 

lärmiljö. 

● Samtal kring kunskapskrav och betygsystemet.  

● Arbeta regelbundet med formativ uppföljning av elevernas insatser på en 

mentorsnivå.  

● Arbeta med ett schema som medger mer gemensam EA-tid över åldersgrupperna.  

● Träna på att analysera i flera led. Träna eleverna på ansvarstagande bl. a. 

gällande deadlines. 

 

Fritidshemmet:  

● Utveckla samverkan med vårdnadshavarna, då denna pga pandemin fått stå 

tillbaka under innevarande läsår.  

● Arbeta vidare med heldagslärande och våra fritidshemsplaneringar utifrån vårt 

planeringsverktyg.  

● Förtydliga fritidshemmets struktur gällande vår inomhus och utomhusmiljö inom A-

laget för att underlätta för eleverna.  

● Effektivisera våra A-lagsmöten så att de i större utsträckning kretsar kring 

pedagogiska frågor och i mindre utsträckning kring praktiska.  

● Vidareutveckla vårt utbyte med andra fritidshem för att få input från andra 

verksamheter. 

 

Resursteamet/EHT: 

● Vidareutveckla vår dokumentation och kompetens kring olika former av 

dokumenterande.  

● Fortsätta den interna fortbildningen under våra möten.  

● Utveckla vår flexibilitet inom verksamheten för att inte bli låsta i någon roll.  

● Fokusera vidare på att vara snabba med PU, utvärderingar och ÅP. 

● Utvecklas vidare i  skrivandet i de olika dokumenten, delge varandra fortbildning, 

litteratur och kunskap.  

● Bli mer flexibla när utvärdering och nytt Åp görs, vem i resursteamet är mest lämpad 

utifrån erfarenhet och person. Resursteamets veckomail också skickas till alla i 

Elevhälsan. 

 

 

 

 

 

 

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 
 

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet  

 

Samtliga tjänster är tillsatta. EHT förändras då vi får in en specialpedagog istället för en 

speciallärare.  
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Utvärdering av undervisningen (Grundskolan) 

 

Undervisning (kunskaper 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 är nöjd med undervisningen på min skola 65% 74% 78% 71% 

Det är bra lärare på min skola 70% 75% 84% 76% 

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 57% 63% 79% 69% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå 

så bra som möjligt för mig 
71% 77% 80% 76% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 
- 72% - 72% 

 

Undersökningen visar på en tydlig ökning av undervisningens kvalitet enligt eleverna 

medans vårdnadshavarnas svar visar på raka motsatsen. Vi ser även att svaren ligger 

ungefär lika procentmässigt för både vårdnadshavare och elever, vilket tyder på en 

gemensam syn på undervisningens kvalitet. Framgångsfaktorer är att det görs 

punktinsatser för enskilda elever där vi ser att de inte når upp till målen. Insatser som 

lovskola, extra hjälp och stöd och specialpedagoginsatser har visat sig vara framgångsrika. 

Detta behöver vi även fortsättningsvis fortsätta att arbeta med och sprida till hela skolan. Vi 

kommer fortsätta arbetet med att skapa en trygg och säker skola med god kvalitet på 

undervisningen där alla vill “imponera på sig själv”. 

 

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 
61% 70% 76% 64% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 
63% 61% 75% 66% 

 

Även här ser vi en skillnad mellan elever och VH. Det som dock lyfts av respektive A-lag är 

ett fortsatt behov av feedback och formativa samtal med eleverna för att tillsammans 
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med dem utveckla deras kunskap kring vad som krävs inom respektive ämne. 

 

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 74% 79% 82% 76% 

Det är ordning och reda i min skola 37% 40% 65% 61% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 51% 45% 60% 56% 

 

Även här ser eleverna en annan bild än VH. Gällande arbetsro så låg resultaten låga i 4-6 

och insats sattes in. Kuratorerna arbetade på en klassnivå kring arbete- och studiero samt 

trivsel. Detta gjordes tillsammans med undervisande pedagoger. Efter utvärdering i juni 

gjorde eleverna en helt annan bedömning där 89% av eleverna nu anser att de kan få 

arbetsro i skolan.  

 

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 
54% 60% 77% 71% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 
55% 59% 80% 74% 

 

Även vad gäller elevernas ansvar och inflytande ser vi att elevernas nöjdhet har ökat 

medans vårdnadshavarnas har minskat. Tydligt är att vårdnadshavarna har en mer positiv 

bild av elevernas möjlighet till ansvar och inflytande i skolan. Skolans elevråd/trygghetsråd 

har påverkats av rådande omständigheter, vilket lett till att vi inte haft fysiska träffar där 

eleverna fått möjlighet att påverka sin skolgång på samma sätt som tidigare. Vi behöver 

därför utveckla vårt arbete med elevrådet och trygghetsrådet till att återigen bestå av 

regelbundna fysiska träffar. Oroväckande är att så pass många elever tycker att de inte 

har möjlighet att påverka det de jobbar med i skolan trots att de går på en 

montessoriskola. Vi behöver utveckla montessoripedagogiken på hela skolan samt stärka 

kompetensen genom kompetensutveckling och kollegialt lärande. 
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Slutsatser (undervisning) 

 

Ovanstående visar på resultat som är positiva ur ett elevperspektiv. Det vi behöver arbeta 

vidare med och utveckla är återkopplingen och samtalen kring bedömning med våra 

elever. Detta mål återfinns i A-lagsmålen här ovan. 

 

 

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 85% 

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

elever på din skola? 
38% 

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

vuxen på din skola? 
17% 

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

delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 
61% 

 

Vi ser att majoriteten av eleverna på skolan känner sig trygga. Något som vi behöver se 

över är att många elever känner sig illa behandlade av andra elever på skolan. 

Trygghetsarbetet kommer även fortsättningsvis spela en viktig roll i arbetet mot en trygg 

och säker skola för alla. 

Främjande och förebyggande arbete 

 

I skolans EHT arbetar vi veckovis med de förebyggande och främjande insatser som görs 

för hela skolan eller för delar av densamma. Medlemmarna i EHT är dessutom delaktiga i 

alla A-lags veckomöten för att där lyfta dessa frågeställningar. Insatser har under året gjorts 

av alla professioner på organisation-, klass- och individnivå samt för och tillsammans med 

övriga kollegor. 

 

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

 

Våra rutiner följs genom Anmälan till rektor vilken lyfts i skolans EHT. Därifrån tas beslut om 

ytterligare utredning, skapande av handlingsplaner eller om tillräckliga åtgärder redan är 

insatta. Anmälningarna lyfts med huvudman för deras vetskap och stöd. 

 



 
 

 

 

12 

 

Slutsatser (trygghetsarbetet) 

 

Trygghetsarbetet har fungerat väl under året, men det har klart påverkats att inte kunna 

samla eleverna i samma utsträckning som tidigare år pga pandemin. Kommande läsår 

kommer vi fortsätta det viktiga arbetet med att bygga trygga grupper. 

Elevråd/trygghetsråd behöver intensifiera sitt viktiga arbete för att stärka tryggheten på 

skolan. Elevhälsan fortsätter sitt viktiga arbete med att vara ute i klasserna och stötta 

pedagogerna i deras trygghetsarbete. 

 

 

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 
- 72% - 72% 

 

De elever som anmäls av pedagoger i behov av extra stöd får stöd från EHT antingen via 

handledning, pedagogiskt stöd eller praktiskt stöd inom klassen eller till enstaka individer. 

Specialläraren har under året varit schemalagd i ökad utsträckning inom varje stadie där 

behov har signalerats. EHT har även regelbundet, dels via observationer, men även via 

samtal och anmälningar satt in insatser. 

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd  

Lärare ansvarar för att lämna in en anmälan till rektor där behovet av särskilt stöd lyfts. 

Rektor ansvarar sedan för att anmälan om behov av särskilt stöd tas upp i samråd med 

elevhälsan samt att utredning skyndsamt startas.  

 

 

Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

 

Det har fungerat väl under året trots pandemin som har gjort att mobiliteten inom skolan 

har minskat. Vi har valt att inte röra oss mellan olika stadier för att minska eventuell 

smittspridning mellan stadierna. 

Till kommande läsår får EHT en annan sammansättning med två specialpedagoger. 

Det som verkat mycket positivt under året är skolans resursteam, som under ledning av 

specialpedagog och rektor utvecklat det stödjande uppdraget till att mer verka på en 
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gruppnivå. Detta har lett till en större tillgänglighet för stöd inom klasserna. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 
 

● Bedömningskompetens hos pedagogerna 

● Utveckling av vår Montessoripedagogik 

● Heldagslärande 

● Trygghet och studiero 

● Språkinsatser  

● Studieteknik och formativ bedömning 

● Utveckling av våra lärmiljöer 

 

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
 

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

 

Vi har ett fritidshem för elever i åk F-2 samt en klubb för elever åk 3-6. Dessa har olika 

grundlokaler, men har gemensamma lokaler i klubben på morgonfritids och på 

seneftermiddagen. Under detta år när VH inte fått komma in i våra lokaler har 

kommunikationen mellan skola och hem minskat, även om man kunnat samtala ute på 

skolgården.  

Vi har även gjort en egen utvärdering i hela fritidshemmet vilken gav bra resultat i alla 

grupper. Under året har fritidshemmet fortsatt med sin utbildning gällande Fritidshemmets 

undervisning. Denna kurs föll väl in i Academedias arbete kring Heldagslärande och 

Funktionell kvalitet. 

Personalen på fritidshemmet i stora delar varit intakt under läsåret, vilket leder till en trygg 

och stabil verksamhet.  

 

 

Utvärdering av Fritidshemmet 

Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten – 

med fördel användas som stöd i utvärderingen. 

 
Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter som 

stimulerar mitt barns utveckling 
73% 79% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 82% 76% 

 

Utvärderingen av fritidshemmet samt resultatet av egen trygghetsundersökning visar tydligt 

på att barnen på fritids/klubben är aktiva och sysselsatta med meningsfulla aktiviteter som 

stimulerar och utvecklar barnen. De känner sig även trygga och säkra och mår bra 

tillsammans med personalen på fritids/klubben. 
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Utveckling och lärande 

 

Utifrån vår fortbildning Fritidshemmets undervisning har vi skapat en struktur att utgå ifrån 

vilken utgår från läroplanens och skollagens mål. Dessutom stödjer funktionell kvalitet 

samma arbetssätt. 

 

Arbetet med normer och värden 

Under fjolåret arbetade vi med utbildning via Skolverket kring dessa delar. Det märks bland 

annat i våra planeringar och i vår förberedda miljö på ett positivt och utvecklande sätt. 

Värdegrundsuppdraget 

Genom att regelbundet bland annat ha fritidsråd i vilka vi lyfter t.ex. 

diskrimineringsgrunderna, på ett för barnen förståeligt vis, uppmärksammas detta. Även 

genom det dagliga samtalet med barnen hjälps man åt att utveckla barnens känsla kring 

alla människors lika värde och vikten av att vara medveten om hur man själv påverkar 

andra och sin omgivning. 

 Slutsatser (Fritidshemmet) 

 

Det har varit ett speciellt år med pandemin, olika strategier har gjort att vi har klarat av 

läsåret på ett bra men annorlunda sätt. Handtvätt,  distans, uteverksamhet m.m. Vi har lärt 

oss anpassa undervisningen detta året och hittat alternativa lösningar för att hålla nere 

smittspridning. Kontakten med VH har fått ske utomhus, med stor förståelse. Undervisningen 

har anpassats efter rådande restriktioner.  

 

Pedagoger har fått en inblick i verktyget Funktionell kvalité som till hösten drar igång i stor 

skala vilket kommer utveckla verksamhet ytterligare. Utmaningen är att få ihop ett 

gemensamt årshjul till hösten som vi tillsammans ser över och att avdelningarna/skolan 

finner gemensamma teman att arbeta efter för att uppnå alla mål  och åldersanpassa. 

 

Pedagogerna har varit delaktiga i barngrupperna vilket skapat trygghet och  

närvarokänsla. Vi har pga rådande pandemi inte haft möjlighet att bjuda in gäster (som 

tänkt) som presenterat andra kulturer. Detta kommer vi arbeta vidare med till hösten.  

 

Skolverkets fortbildningen pågår. Utbildningen medvetandegör och utvecklar 

medarbetares kompetens. 

 

Överlämningssamtal vid terminsstart mellan fritidsverksamheterna har varit bra men kan 

behöva mer tid.  

 

Pedagogerna fortsätter att märka upp och hålla tydlig struktur i vår miljö både ute och inne. 

Tack vare walkie talkies har pedagoger mött VH utomhus med trygghet och tillgodosett 
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barnens möjligheter att röra sig i skolans olika lokaler/utemiljö/utflykt. Detta har uppskattats 

mycket av VH och blivit en uppskattad trygg arbetsmetod för både VH och fritidspersonal.  

 

Till hösten ska vi uppdatera en ny dagordning till våra a-lagsmöten som tydliggör och 

effektiviserar mötet.  

 

 

     Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 
 

● Återskapa samarbetet med VH genom personliga kontakter på skolan 

● Ge eleverna större möjligheter till val av verksamheter när vi inte längre arbetar 

enbart inom våra egna klasser på fritidshemmet. 

● Arbeta vidare med funktionell kvalitet och eget planeringsverktyg 

● Arbeta vidare med Heldagslärande tillsammans med övriga pedagoger på skolan 

● Sträva mot att all personal vidareutbildar sig inom Montessoripedagogiken eller mot 

Lärare i fritidshem. 

 

 

 


