
 1 

 

 

 

KVALITETSRAPPORT 

Risbroskolan 

Läsåret 2021/2022 

 

 

Rektor Sara Sundh 

Biträdande rektor Göran Johansson 

 

 



 2 

 

 

1. Inledning  

Kvalitetsrapporten har tagits fram av rektor i samarbete med personalen inom årskurs 7–9. Den 

bygger på data från samtal, dokumentation, statistik, enkäter och utvärderingar. 

Risbroskolan har en organisation med 4 arbetslag som ansvarar för 4–5 klasser var samt ett arbetslag 

kring den särskilda undervisningsgruppen, Team 21. Centrala funktioner som elevhälsoteam, 

trygghetsteam och förstärkningsteam finns också på skolan. Den sistnämnda är en samling resurser 

som finns för att ge pedagogisk förstärkning till elever på individ- eller gruppnivå. 

Risbroskolan har en fin skolmiljö, med fina undervisningslokaler och gott om utrymme. Ett stort 

uppehållsrum finns, med cafeteria, pingisbord, biljardbord och sittgrupper. Det finns även en liten 

scen för framträdanden, som teater eller musik. Utomhusmiljön är fin med stor gräsmatta och en väl 

tilltagen skolgård. Det finns möjligheter att spela fotboll, basket, volleyboll, innebandy, pingis och att 

åka skateboard. 

1.1 Demografiska uppgifter och nyckeltal 

Lärartätheten på Risbroskolan var under läsåret 8,67 lärare/100 elever. Till kategorin lärare räknades 

ämneslärare och speciallärare/pedagoger. Heltidsmentorernas tjänster är inte inräknade i 

lärartätheten, men finansieras från lärarkontot.  

 
 

 Antal lärare/100 elever 

VT 2019 8,7 

VT 2020 8,7 

VT 2021 8,7 

VT 2022 8,67 
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1.2 Elever 

Risbroskolan hade under läsåret totalt 436 elever (223 pojkar och 213 flickor). 34 % av eleverna har 

ett annat modersmål än svenska. Nära hälften av eleverna med annat modersmål har arabiska som 

modersmål. I årskurs 9 gick 144 elever (78 pojkar och 66 flickor). 29 % av eleverna i årskurs 9 har 

ett annat modersmål än svenska. 

5 av eleverna i årskurs 9 har gått mindre än 2 år i svensk skola.  

 

Antal elever per åk uppdelat på kön         Modersmål  

Klass Flickor Pojkar Total 

7A 10 13 23 

7B 15 6 21 

7C 7 16 23 

7D 15 7 22 

7E 16 6 22 

7F 8 17 25 

7T 1 3 4 

8A 14 9 23 

8B 9 13 22 

8C 11 12 23 

8D 10 15 25 

8E 12 10 22 

8F 13 10 23 

8T 3 5 8 

9A 10 13 23 

9B 11 12 23 

9C 14 10 24 

9D 11 12 23 

9E 11 14 25 

9F 9 13 22 

9T 
 

4 4 

Total 213 223 436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modersmål 7 8 9 Total 

Svenska 84 102 102 288 

Arabiska 26 22 24 72 

Kurdiska, centr. 7 2 8 17 

Somaliska 5 6 2 13 

Tigrinja 3 3 3 9 

Ukrainska 6     6 

Dari, Parsi, Persian 
 

3 1 4 

Polska 3 1   4 

Kurdiska 
  

3 3 

Albanska   1 1 2 

Bosniska 1 1 
 

2 

Bulgariska   2   2 

Finska 1 1 
 

2 

Serbiska 1 1   2 

Turkiska 2 
  

2 

Engelska   1   1 

Kannada 1 
  

1 

Norska 1     1 

Spanska 1 
  

1 

Syriska 1     1 

Tamil 1 
  

1 

Vietnamesiska 1     1 

Yoruba, Yariba, Yooba 1 
  

1 

Total 146 146 144 436 
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2. Åtgärder för måluppfyllelse från föregående år 

Förklaring: Grönt: genomfört/ förbättrat, gult: delvis genomfört/förbättrat rött: ingen 

förbättring mot tidigare 

Förbättringsområden  Planerade åtgärder Mål Ansvarig 

Reparerande insatser för att 
stärka kunskaperna för elever 
som drabbats av sämre 
inlärning under vårens 
undervisning på distans 
 

Samarbete i arbetslagen för att 

effektivisera och ge extra tid till 

elever med behov av att reparera 

kunskapsluckor. 

Tydliga 

förbättringar i 

målgruppens 

måluppfyllelse 

Rektor 

Lagledare 

Språk- och 
kunskapsutvecklande 
arbetssätt (SKUA) 

Fortbildning för lärare och studie-

handledare som genomförs av 

förstelärare i SKUA i samarbete med 

Högskolan Dalarna. 

Alla lärare ska 

känna till och 

kunna använda 

sig av strategier 

för att stödja 

eleverna att 

samtidigt ut-

veckla både 

språk- och 

ämneskunskaper. 

Rektor 

Förstelärare 

i SKUA 

Vidareutveckla en tillgänglig 
lärmiljö, där fler elever lyckas i 
klassrummet 

Skapa en flexibel lärmiljö genom att 

lärarförstärkning riktas till klasser där 

det finns behov av att arbeta i halv-

klass eller mindre grupper vid vissa 

tillfällen. 

Handledning och lektionsbesök av 

specialpedagog för att stötta lärare i 

att vidareutveckla lärmiljön. 

Det främjande 

och före-

byggande arbetet 

ska öka, och det 

åtgärdande arb-

etet ska minska. 

Rektor 

Special-

pedagog 

Förstelärare 

Minska skolfrånvaro Mentorer och samordnare har tät 

uppföljning av frånvaro. 

Kartläggning sker vid behov och 

åtgärder för ökad närvaro 

genomförs. 

Skolfrånvaron 

ska minska.  

Rektor 

Mentorer 

Fortsätta implementera 

rutinerna för det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Använda de mallar som skapats i 

Modellen-arbetet; Skolans rutiner, 

Lärarnas rutiner, med mera. Utöka 

klassrumsbesök mellan kollegor. 

Alla delar av våra 

rutiner ska 

genomföras.  

Rektor 

Biträdande 

rektor 

Lästräningsinsats Organisationen för att systematiskt 

kartlägga behov och genomföra 

lästräningsinsatser på olika nivåer 

sjösätts. 

Tydliga för-

bättringar i 

elevernas läs-

förmåga. 

Rektor 

Speciallärare 
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3. Resultat – Måluppfyllelse läsåret 2021–2022 

3.1 Nationella prov för årskurs 9 

Elever med godkänt provbetyg 

Ämnesprov - ämne

Antal elever som 

genomfört provet

Antal elever med godkänt 

provbetyg

Andel (%) elever med 

godkänt provbetyg

Engelska åk 9 - EN 123 118 95,9%

Matematik åk 9 - MA 116 77 66,4%

NO-ämnen åk 9 - KE 124 101 81,5%

SO-ämnen åk 9 - GE 128 97 75,8%

Svenska åk 9 - SV 88 79 89,8%

Svenska åk 9 - SVA 35 19 54,3%  

För elever som inte deltagit i alla delprov, kan inget sammantaget provbetyg sättas. 

 

Fördelning av provresultat för pojkar och flickor 

POJKAR FLICKOR

Ämnesprov - ämne 88 99 A B C D E F Total 88 99 A B C D E F Total

Engelska åk 9 - EN 14 10 15 14 3 16 5 77 6 10 12 19 12 7 66

Matematik åk 9 - MA 4 15 2 4 6 13 15 18 77 3 5 1 2 6 12 16 21 66

NO-ämnen åk 9 - KE 14 1 1 10 11 27 13 77 5 7 18 26 10 66

SO-ämnen åk 9 - GE 10 3 9 8 29 18 77 5 1 6 14 27 13 66

Svenska åk 9 - SV 9 1 9 14 9 7 49 2 1 2 20 8 15 2 50

Svenska åk 9 - SVA 7 1 11 9 28 2 1 1 5 7 16

Total 4 69 13 24 48 50 107 70 385 3 25 12 18 59 64 96 53 330  

Kolumnen 88 anger antal elever där proven eller resultaten inte finns tillgängliga för inrapportering, i 

det här fallet gäller det några elevers muntliga delprov i matematik. Kolumnen 99 anger antal elever 

som inte genomfört samtliga delar av det nationella provet. 

 

Relation mellan resultat på nationella provet och slutbetyget 

Ämnesprov Ämne 
Ej Betyg/ 

Provbetyg Lägre Lika Högre Total 

Ämnesprov engelska åk 9 EN 14,0% 7,0% 72,0% 7,0% 100,0% 

Ämnesprov Matematik åk 9 MA 18,9% 2,1% 33,6% 45,5% 100,0% 

Ämnesprov NO-ämnen åk 9 KE 14,0%   44,1% 42,0% 100,0% 

Ämnesprov SO-ämnen åk 9 GE 11,9% 1,4% 32,9% 53,8% 100,0% 

Ämnesprov svenska åk 9 SV 7,7% 1,4% 21,0% 39,2% 69,2% 

  SVA 7,0% 2,8% 7,7% 13,3% 30,8% 

 

Relation mellan resultat på nationella provet och slutbetyget. Tabellen anger om slutbetyget var 

lägre, lika eller högre än resultatet på det nationella provet i samma ämne. 

Ämnena matematik, NO, SO och svenska har hög andel elever som fått ett högre slutbetyg än 

resultatet på det nationella provet. Av ämnesgruppernas analys framkommer följande resonemang: 
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• Många av eleverna har ett resultat där de varit enstaka poäng från nästa betygssteg där de 

skulle ha varit lika med terminsbetyget.  

• Det finns väldigt mycket bedömningsunderlag från årskurs 7–9 och pressen gör att eleverna 

ofta presterar lite sämre på de nationella proven. 

• Elever som inte klarat NP har fått komplettera med uppgifter för att få godkänt.  

• Provets upplägg gör att elever med vissa svårigheter inte kan prestera på sin bästa nivå. 

I ämnet engelska, som har hög överensstämmelse mellan slutbetyg och resultat på nationella 

provet, kommenterar man resultatet så här: 

 

”Elevernas slutbetyg i engelska stämmer mycket väl överens med deras provbetyg från det nationella provet. En 

orsak är att vi har arbetat mycket med gamla nationella prov, så att våra elever vet vilken svårighet som proven 

har och vad som krävs för de olika betygen. En annan orsak är att proven är likvärdiga från år till år, och 

omfattar i princip alla kunskapskrav som finns i engelska.  

Om man dessutom jämför elevernas betyg från höstterminen, så ser man att de stämmer väl överens med det betyg 

som de fick på det nationella provet, vilket visar på att det lönar sig att arbeta med alla kunskapskrav redan 

från årskurs 7 så att man under en lång tid får öva på alla förmågor.” 
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3.2 Betyg och Meritvärde årskurs 9 

Meritvärde årskurs 9 

 
Flickor Pojkar Total 

Total 228,11 179,65 201,86 

 

Meritvärde för hela årskurs 9 var 201,86. Räknar man bort nyanlända elever som gått mindre än två 
år i svensk skola var meritvärdet 206,8.  
 

 

Fördelning av betyg 

Ämne A B C D E F - Total

Bild 8 12 30 53 31 3 3 140

Biologi 9 12 33 31 34 18 3 140

Engelska 24 25 28 20 28 16 4 145

Fysik 10 8 21 35 46 17 2 139

Geografi 16 14 28 22 47 12 2 141

Hem- och konsumentkunskap 20 16 31 31 36 5 1 140

Historia 24 12 31 15 41 14 3 140

Idrott och hälsa 25 25 36 19 18 9 7 139

Kemi 3 9 26 32 50 14 3 137

Matematik 6 10 21 25 68 11 1 142

Moderna språk inom ramen för språkval 4 9 20 14 16 3 2 68

Modersmål 6 2 2 4 14

Musik 29 22 43 20 21 4 139

Religionskunskap 14 13 32 10 60 12 1 142

Samhällskunskap 27 12 29 14 46 12 3 143

Slöjd 9 24 39 31 29 7 139

Svenska 9 21 28 17 19 6 100

Svenska som andraspråk 7 3 7 14 14 45

Teknik 2 10 36 35 43 5 6 137

Total 245 263 515 433 651 178 45 2 330  
 

Ett vanligt förekommande mönster är att elever som har höga betyg i ett ämne har höga betyg i fler 
ämnen. I ett av ämnena kunde man se stora skillnader mellan betygsresultaten mellan olika klasser, som 
inte korrelerade med betygen i de andra ämnena. I vissa klasser förekom det många höga betyg i detta 
ämne, vilket avviker mycket från hur det brukar se ut. Detta väcker frågor om hur både undervisning 
och bedömningar kan genomföras mer likvärdigt, och hur skolan kan skapa liknande förutsättningar för 
alla elever.  
 
Under kommande läsår kommer arbetet med sambedömning ses över och utvecklas. Dels behöver det 
finnas fler mätpunkter under året för att kunna se tendenser till olikvärdighet i ett tidigt skede. 
Dessutom behöver ämneslagen vid flera tillfällen om året prata om bedömning utifrån konkreta 
bedömningsunderlag, inte enbart på en generell nivå eller vid bedömning av det nationella provet. Det 
skulle kunna genomföras genom att man väljer ut fler gemensamma bedömningsunderlag, där man 
rättar och bedömer varandras elever, och sedan diskuterar och skapar samsyn i vilka bedömningar som 
görs. Vissa ämneslag har redan arbetat fram gemensamma årshjul för vilka arbetsområden som 
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genomförs i respektive årskurs och denna typ av sambedömning kan vara en naturlig fortsättning på det 
arbetet.  
 
Ett annat vanligt förekommande mönster är en högre måluppfyllelse i de praktisk-estetiska ämnena än i 
de teoretiska. Det beror troligtvis på faktorer som att dessa ämnen har färre kunskapskrav och att en del 
elever gynnas av att få lära sig genom ett praktiskt arbete. En fråga det väcker är: I vilken mån kan man 
dra nytta av dessa styrkor hos elever även i teoretiska ämnen? 
 
Hem- och konsumentkunskap är ett ämne med hög måluppfyllelse. Så här skriver lärarna i sin 
utvärdering: ”Styrkan i vår ämnesgrupp är vårt nära samarbete. Vi planerar, utvärderar och sambedömer 
dagligen tillsammans. Den här terminen har vi båda lagt mer fokus på de teoretiska begreppen hälsa, 
ekonomi och miljö då vi såg behov av det från terminen innan. Det vi såg att eleverna under höst-
terminen tyckte var svårt och utmanande försökte vi vara ännu tydligare med nu under vårterminen.  
Sedan har en del av elever goda kunskaper i det praktiska arbetet i köket när de kommer och de flesta 
elever tycker att ämnet är roligt och intressant. 
Ett kunskapskrav som många elever tycker är svårt eller inte förstår vikten av är kunskapskrav 4 som 
handlar om att utvärdera sin arbetsprocess och resultatet av sitt arbete i köket. Här ser vi att vi dels 
måste vara mer tydliga i vad som krävs och vad som förväntas av eleverna i detta kunskapskrav, dels att 
eleverna måste få mer träning i hur man gör en bra utvärdering. De måste få ett större ordförråd när det 
kommer till den här delen så att de kan utveckla sin utvärdering mer än att säga att maten blev god och 
samarbetet fungerade bra. En del upplever även tidspress när de kommer till utvärderingen. Den görs 
oftast i slutet av lektionen och det kan bli lite stressigt att hinna klart. När de sedan får tid på lektionen 
efter har de ofta glömt hur det gick. Detta är något vi lärare måste fundera över hur vi ska lyckas ge 
eleverna tillräckligt med tid så att de hinner bli klara och nöjda med sin utvärdering, samt att de förstår 
varför de gör den. 
En annan utmaning vi har är att få eleverna att koppla ihop det praktiska arbetet med de teoretiska 
delarna. Det viktigaste för eleverna är att få laga mat och baka sådant som de tycker om men vi behöver 
både koppla ihop det praktiska med begreppen hälsa, ekonomi och miljö på något sätt och sedan tycker 
vi att det är viktigt att eleverna får prova på nya recept och nya maträtter för att få större erfarenhet av 
mat och bakning.” 
 
Jämförelse mellan pojkars och flickors betyg 
 

 
 
Vid en jämförelse av hur betygen fördelat sig syns en skillnad mellan pojkars och flickors betyg. I årets 
systematiska kvalitetsarbete har skolan inga mätningar eller underlag för vad detta beror på. Tidigare år 
när Risbroskolan har arbetat med ett motivationsstärkande fokus (Mindset, av Carol Dweck) kunde det 
märkbart påverka hur en del pojkar presterade i skolan. Det skulle vara intressant att följa upp om ett 
dynamiskt mindset fortfarande genomsyrar den undervisning som sker, eller om det behöver fokuseras 
på nytt, vilket skulle kunna bidra till mindre skillnader i prestation mellan pojkar och flickor. 
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3.3 Resultat åk 7–9 

 

  Meritvärde 

Årskurs 
Utfall föreg 

läsår 
Utfall vald termin Utveckling vald termin 

7 
 

142,72  

8 
171,80 177,26 5,46 

9 
184,98 201,86 16,88 

 

Det här året har skolan sett en fin progression för 9:orna, vilket avspeglar sig i både meritpoäng, 

behörighet till gymnasiet och betyg i alla ämnen. Meritvärdet kan påverkas av betygssättning i enskilda 

ämnen, men det kan inte behörighet och betyg i alla ämnen på samma sätt. Behörighet påverkas starkast 

av om eleverna lyckas i ämnen svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. 

 

  
Andel flickor som är behöriga till 

gymnasiet 
 Andel pojkar som är behöriga till 

gymnasiet 

Årskurs Utfall föreg 
läsår i % 

Utfall vald 
termin i % 

Utveckling i 
procent-enheter 

Utfall föreg 
läsår i % 

Utfall vald termin i 
% 

Utveckling i 
procent-enheter 

7 
 

66,7 %  
 

57,7 %  

8 
66,2 % 66,7 % 0,5 77,6 % 69,4 % -8,2 

9 
73,8 % 86,4 % 12,6 58,6 % 69,2 % 10,6 

 

För årskurs 9 ökade antalet elever som blev behöriga till gymnasiet och progressionen var större jämfört 

med förra årets 9:or. Årets 9:or hade tappat i behörighet då de gick i årskurs 8, i samband med att de 

fick delar av undervisningen på distans, men dessa effekter är inte lika tydliga nu i årskurs 9.  Pojkar i 

årets årskurs 8 har istället backat i behörighet, medan flickornas behörighet inte förändrats särskilt 

mycket. Årskurs 7 ligger på ungefär samma nivå som tidigare årskullar. 

 

Andel elever som har betyg i alla ämnen 

  Flickor Pojkar 

Årskurs Utfall föreg 
läsår 

Utfall vald 
termin 

Utveckling i 
procent-enheter 

Utfall föreg 
läsår 

Utfall vald termin 
Utveckling i 

procent-enheter 

7 

 

61,3 % 

  

49,3 % 

 
8 

53,8 % 44,4 % -9,4 56,7% 51,4 % -5,3 

9 
53,8 % 74,2 % 20,4 54,3 % 62,8 % 8,5 

 

När det gäller andelen elever med betyg i alla ämnen är progressionen i årskurs 9 god, särskilt för flickor. 

Årskurs 8 har istället backat, liksom förra årets 8:or. Det här är ett mönster som skolan har sett över tid, 

och behöver fortsätta arbeta för att motverka det. I årskurs 8 är ett annat mönster att stödbehoven ökar, 
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vilket tyder på att när svårighetsnivån i ämnena stiger, behöver mängden stöttning för eleverna öka i 

samma takt.  

 

Risbroskolan fortsätter att ha en utmaning i att börja arbetet med en låg andel elever som uppnår betyg i 

alla ämnen. 

 

 

3.4 Elevfrånvaro 

Totalt antal 

individer med 

oroväckande 

frånvaro

HT 2021 VT 2022 HT 2021 VT 2022 HT 2021 VT 2022 VT 2022

Åk 7 0 5 45 59 7 24 10

Åk 8 8 7 52 66 11 19 29

Åk 9 4 7 52 63 18 24 34

Sammanhängande 

frånvaro: antal elever med 

minst 10 

sammanhängande dagar

Systematisk anmäld 

frånvaro: antal elever som 

frånvaroanmälts minst 10 

gånger

Ogiltig frånvaro: antal elever 

som varit ogiltigt frånvarande 

minst 20 lektioner

 

 

Elevfrånvaron kartläggs i tre olika kategorier: sammanhängande frånvaro, systematiskt anmäld frånvaro 

och ogiltig frånvaro. Vissa elever ingår bara i en kategori, medan flera ingår i två eller samtliga 

kategorier. Därför motsvarar det totala antalet elever med problematisk skolfrånvaro inte summan av 

antalet elever i de olika kategorierna. 

 

Antalet elever med sammanhängande frånvaro har minskat rejält jämfört med förra läsåret. Däremot 

syns inga tydliga förbättringar inom de övriga två frånvarokategorierna. Det totala antalet individer med 

oroväckande frånvaro har varit lägre i årskurs 7 och 8, men högre i årskurs 9 jämfört med förra läsåret. 

Skolan har under flera år sett att när sårbara elever får tidigt stöd i att upprätthålla sin skolnärvaro blir 

resultat i skolnärvaro och måluppfyllelse goda. Perioden med delvis distans under förra läsåret för-

svårade arbetet med att stärka närvaron för elever som redan haft svårigheter att upprätthålla skol-

närvaron. Detta syns det fortfarande spår av i årets 9:or, där antalet elever med oroväckande frånvaro 

var högt hela högstadietiden ut.  

 

Pandemin har påverkat elevfrånvaron då elever och personal uppmanats att stanna hemma vid 

symptom. I kategorin systematiskt anmäld frånvaro, det vill säga elever som sjukanmälts flera gånger av 

sina vårdnadshavare, syns höga siffror på både höst och vår, men det innebär ändå inte att alla dessa 

elever anses ha en oroväckande frånvaro.  
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4. Elevhälsa 

 

4.1 Organisation  

Risbroskolan har en välfungerande elevhälsa. Elevhälsan består av rektor 100 %, biträdande rektor  

100 %, övergripande specialpedagog 100 %, skolsköterska 100 %, kurator 100 % och SYV 100 %. 

Heltidsmentorer och arbetslagsledare besöker elevhälsoteamet (EHT) varje vecka. Skolläkare och 

skolpsykolog deltar en gång i månaden.  

Elevhälsans utvärdering och analys 

Elevhälsoarbetet på en skola ska bestå av tre delar: främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. 

Då skolan tidigare år ansett att man till stor del pratar om och arbetar med de åtgärdande delarna, 

syns nu ett behov av att utveckla de delar som är främjande och förebyggande. Under läsåret 2018–

2019 har hela elevhälsan tillsammans med skolledningen gått SPSM:s fortbildning Elevhälso-

kompetens. Arbetet gav en kartläggning av skolans styrkor och utvecklingsområden, och en 

prioritering gjordes av skolans långsiktiga mål, som fortfarande kvarstår: 

Utveckla delaktigheten hos elever och 

vårdnadshavare 

Har handlat mycket om samverkan för att 

kompensera för frånvaro vid lätta symptom. 

Att kartläggningar som görs används till att 

undanröja hinder för elevers lärande 

Rutiner för återkoppling och informations-

överföring behöver förbättras. 

Att forma organisationen så att resurser snabbt 

kan riktas där det uppstår behov 

Uppnått kring vissa målgrupper, men inte alla. 

Utveckla samtalskulturen så att den fullt ut blir 
salutogen (lösningsfokuserad) 

Till stor del uppnått, men detta område kommer 

alltid att vara aktuellt. 

 

Utvecklingsområden finns fortfarande inom vissa målgrupper, där undervisningen behöver 

möjliggöra lärande, trots de hinder som finns: 

- Elever med hög frånvaro 

-  Elever med diagnosen språkstörning 

Skolan har stärkt arbetet med eleverna som är nybörjare i läsning, men behöver fortsätta utveckla de 

kompenserande åtgärderna i övriga ämnen utöver svenska/svenska som andraspråk. 

Lärarförstärkning 

Vissa lektioner stärks upp med en ytterligare lärare utifrån stödbehov och arbetsro. Det har medfört 

en flexibel lärmiljö under dessa lektioner där man kan erbjuda både ett mindre sammanhang eller 

enskild undervisning för vissa elever i perioder.  

Det har dock visat sig att det är individberoende hur väl dessa insatser planeras och utvärderas. Det 

skulle vara gynnsamt med en rutin för planering och utvärdering av en insats, då det oftast är olika 

förväntningar från de inblandade som kan göra att det ibland inte fungerar optimalt. Det finns också 

olikheter i hur mycket stöd som efterfrågas av olika lärare. Det är viktigt att ta reda på mer om 
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varför det blir så, och om skolan kan upptäcka samband mellan hur lärmiljön hittills sett ut för dessa 

klasser. 

Försprånget  

På språkvalstiden har Risbroskolan även detta läsår erbjudit elever ett försprång i vissa ämnen. 

Elever i försprånget får i förväg ta del av material som klassen ska jobba med för att sätta sig in i 

detta och få en förförståelse innan lektionen. Detta ökar deras chanser att hänga med i skolarbetet 

och förebygger att elever hamnar ”efter”. De lärare som undervisar sina egna elever på försprånget 

är positiva. Flera elever har höjt sina betyg och de upplever att de får mer hjälp av skolan. Ofta är 

det möjligt att samma lärare ansvarar för försprånget och den ordinarie undervisningen. På så vis 

underlättas planeringen och det blir ännu mer sammanhängande för eleven som deltar. Elever med 

annat modersmål kan få försprånget på sitt modersmål. Till det kommande läsåret fortsätter arbetet 

men det kommer att bli ännu mer behovsstyrt och riktat till elever som behöver det mest. 

Minilyft 

Minilyft är när den ordinarie läraren tar tid med en eller några elever för att genomföra en 

komplettering eller genomföra ett undervisningspass i ett mindre sammanhang. Dessa tillfällen 

utvecklar elevens förståelse samtidigt som lärarens förståelse av elevens inlärningsprocess ökar. 

Dessa lärdomar har man användning av i den fortsatta undervisningen i helklass. 

Samordnarinsats 

Samordnarinsatsen är riktad till elever med hög problematisk skolfrånvaro. Det är en intensiv insats 

som bygger på kartläggning, relation och en gradvis återgång till en fungerande skolgång.  

 

4.2 Antal flickor och pojkar med åtgärdsprogram  

 

  

 

  

 

 

 

 

Antalet åtgärdsprogram har minskat jämfört med tidigare år. Innan ett åtgärdsprogram upprättas ska 

det göras en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Om bedömningen i denna utredning är att 

elevens stödbehov kan tillgodoses genom extra anpassningar ska det inte skrivas något åtgärds-

program. När åtgärdsprogram skrivs handlar det alltså om att eleven ges särskilt stöd, som är 

ingripande åtgärder i en elevs skolgång, till exempel placering i särskild undervisningsgrupp, enskild 

undervisning, eller anpassad studiegång, som innebär att man minskar elevens undervisningstid. 

Närvarostärkande insatser från mentorer och samordnare, och specialpedagogiska insatser som sker 

periodvis, kräver inte något åtgärdsprogram. Om det senare bedöms att insatsen behövs på längre 

sikt upprättas det då ett åtgärdsprogram, även om stödet inte är ingripande. 

 

Årskurs 

 

Åtgärdsprogram 

 

 Flickor Pojkar Totalt 

7 1 3 4 

8 4 3 7 

9 0 5 5 

Summa 5         11 16 
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4.3 Trygghetsteamet 

Trygghetsteamet består av skolkurator, mentorer, IT-pedagog samt SYV, totalt sju personer. Teamet 

har kontinuerliga träffar varje vecka, genomgång av händelser, åtgärder samt avslut. Teamet har 

också en genomgång av trender på skolan, vad som är under uppsegling och planerar förebyggande 

åtgärder. I vissa situationer går teamet in i klasser samt arbetslag och stöttar.  

Teamet arbetar utifrån ett händelseblad och det är första vuxna på plats som utför en rad åtgärder av 

mer akut natur, såsom att ta kontakt med vårdnadshavare och reder ut det mest akuta i situationen. 

Om händelsen bedöms bli ett ärende tar trygghetsteamet över. Händelsebladet gör det möjligt att 

följa ärendet, åtgärderna och vem som utfört dessa samt kan på ett enkelt sätt föra över informa-

tionen till en kränkningsanmälan om ärendet utvecklas och bedöms som en kränkning. Denna 

anmälan går då till huvudman.  

Två gånger per termin genomför trygghetsteamet sociala rapporter med alla elever på skolan. Efter 

den första sociala rapporten analyserar teamet den tillsammans med elevråd och arbetslag för att 

senare vidta åtgärder för de områden där man anser att behoven är störst. Efter andra rapporten 

görs en analys för att se om de områden skolan riktat in sig mot förbättrats eller om andra åtgärder 

behövs.  

Även under vårterminen 2022 har trygghetsteamet aktiverat sig som ”fältassistentgrupp” under 

riskhelger och varit ute under kvällar/nätter för att trygga upp kring kommunens ungdomar. 

Fältningen är idag en inarbetad aktivitet som är mycket uppskattad både av ungdomarna och 

vårdnadshavare.  

Helger som trygghetsteamet har aktiverat sig som fältassistentgrupp är Valborg, Våryran samt 

skolavslutningen.  

 

4.4 Kränkande behandling – anmälda ärenden till huvudmannen 

 Anmälda ärenden 

 HT VT 

2019/2020 20 19 

2020/2021 7 6 

2021/2022 21 17 

 

Siffrorna för höstterminen 2021 kan nog mer rättvist jämföras med siffror från åren innan pandemin 
då nivån låg på runt 15–20 kränkningsärenden/termin. Att siffrorna för kränkningsärenden varit låga 
både höstterminen 2020 och vårterminen 2021 beror på att skolan under längre perioder haft delvis 
distansundervisning men även ett mycket högt antal elever som inte varit på plats i skolan på grund 
av covid eller covidliknande symptom. Att antalet kränkningsfall varit högt under höstterminen 2021 
beror dels på att, trots pandemin, skola och undervisning bedrivits precis som att ingen pandemi 
skulle råda. Alla elever har haft undervisning på plats.  
 
Under hösten 2021 har personalen slitit mycket med att täcka upp för sjuka kollegor och kollegor 
med symptom, vilket ändå inte räckt till på ett tillfredsställande sätt. Det kan även tilläggas att 
fritidspersonalen tagits bort från Risbro vilket gjort att fler elever befunnit sig i korridorer ”sysslo-
lösa”, något som i många fall lett till ökande spänningar elever emellan.  
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Det höga antalet kränkningsärenden kan även ses i ljuset av ett allt mer ökande antal elever i behov 
av olika särskilda insatser från skolans alla möjliga olika professioner, vilket i flera av kränknings-
ärendena kan ses i en direkt relation. 

 

4.5 Trivsel- och trygghet 

Den sociala rapporten görs digitalt, helt anonymiserat och sammanställs av trygghetsteamet. I den 

senaste sociala rapporten svarar 92 % av de svarande eleverna att de känner sig trygga på skolan/ 

skolans område. Elevernas egna förslag på vad som skulle öka tryggheten är att de önskar fler vuxna 

i korridorerna.   

14 % uppger att de varit utsatt för kränkande handling någon gång under vårterminen.  De flesta av 

dessa uppger att kränkningarna varit i form av kränkande kommentarer.  

79 % anser att de har arbetsro under lektionerna och de som inte upplever det uppger att det är 

pratigt.  

88 % uppger att det är bra stämning i klassen.  

 

14 % uppger att de känner rädsla eller obehag för att komma till skolan och tittar man på svaren så 

kan man se att det i stor utsträckning beror på psykisk ohälsa som inte direkt är kopplat till skolan.  

22 % av eleverna anser att de tillbringar för mycket tid på nätet och 19 % av dem har blivit utsatta 

för kränkningar på nätet.  

18 % av eleverna som svarat har blivit ombedda att skicka avklädda bilder på sig själva och 32 % har 

mottagit bilder på någon annans könsorgan utan att ha bett om det.  

17 % av eleverna känner sig kontrollerade i sin vardag bland annat på grund av klädsel, religion samt 

umgänge.  

Den sociala rapporten är ett bra verktyg för trygghetsteamet att se hur det sociala klimatet på skolan 

är.  

I trygghetsteamet ingår även utbildade ANDT-coacher (alkohol, narkotika, doping, tobak) HRV-

coacher (hedersrelaterat våld) samt TMO-coacher (traumamedveten omsorg). 
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5. Verksamhetsplan – förbättringsåtgärder för läsåret 

2022/2023 
Förbättringsomr

åden  

Planerade åtgärder Mål Ansvarig 

Stärka likvärdighet i 
undervisning och 
bedömning 

Göra jämförelser mellan klassernas resultat i 

samma årskurs vid mittermin och terminsslut. 

Använda minst två gemensamma bedömnings-

underlag varje läsår som rättas av kollegor 

istället för undervisande lärare. 

Skillnader 

mellan olika 

klassers resultat 

ska minska, 

eller kunna 

förklaras av 

förutsättningar 

som skolan inte 

kunnat påverka. 

Ämnes-

ansvariga 

Vidareutveckla en 
tillgänglig och 
flexibel lärmiljö 

Ny organisation där förstelärarna är lagledare 

med uppdrag att vidareutveckla en lärmiljö som 

är tillgänglig för alla elever. 

Detta innebär att följa ramlektionen och att 

arbeta med gemensamma stödstrukturer i 

undervisningen såväl som extra anpassningar.  

Viss resurstid förfogar arbetslaget över och styr 

till de behov som finns, vilket ökar möjligheten 

att snabbt ge extra stöttning till elever. 

Eleverna ska 

uppleva att de 

snabbt får hjälp 

när de behöver 

det. 

Förstelärare 

Minska 
skolfrånvaro 

Mentorer och samordnare har tät uppföljning 

av frånvaro. Kartläggning sker vid behov och 

åtgärder för ökad närvaro genomförs. 

Antal individer 

med oro-

väckande skol-

frånvaro ska 

minska.  

Mentorer 

Behålla rutinerna 

för det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Använda de mallar som skapats i Modellen-

arbetet; Skolans rutiner, Lärarnas rutiner, med 

mera. Återinföra klassrumsbesök mellan 

kollegor. 

Alla delar av 

våra rutiner ska 

genomföras.  

Rektor 

 

Lästräningsinsats 

 

Behålla och befästa organisationen för att 

systematiskt kartlägga behov och genomföra 

lästräningsinsatser på olika nivåer. 

Märkbara för-

bättringar i 

elevernas läs-

förmåga. 

Svensklärarna 

med stöd av 

special-

pedagog 

Matematik, syste-

matiskt kartlägga 

behov och skapa 

Välja ut gemensamma screeningmaterial och 

planera in när de ska genomföras och i vilka 

årskurser.  

Måluppfyllelsen 

i matematik ska 

Matematik-

utvecklare i 

samverkan 
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arbetssätt som 

möter de olika 

behoven 

Ta fram en verktygslåda för hur undervisningen 

kan rikta in sig på olika elevgruppers behov.  

Ge förslag på hur stödinsatser i matematik helst 

kan organiseras under nästkommande läsår. 

 

öka. med mate-

matiklärarna 

MVP – Mentors in 

violence prevention 

Till våren inleds ett våldsförbyggande arbete i 

årskurs 8, som sedan ska fyllas på i nästa års 

8:or på hösten och 7:or på våren. 

Antalet fall av 

kränkande 

behandling ska 

minska. 

Trygghets-

team 

Stödinsatser 

överenskommelse 

En rutin för planering och utvärdering av 

insatser testkörs och justeras vid behov. Då 

finns också ett underlag för att få syn på 

olikheter i olika lärares sätt att beskriva 

stödbehov och vilka delar av tillgänglighet i 

deras klassrum som kan behöva utvecklas. 

Stödinsatser på 

gruppnivå ska 

präglas av sam-

syn och att alla 

inblandade vet 

vem som gör 

vad och varför. 

Ordinarie 

lärare och 

stödinsats-

person 

Stärka gemenskap 

genom glädje i 

vardagen och 

traditioner 

Elevrådet fortsätter att sprida glädje med sitt 

inflytande över små och stora happenings, som 

höjer stämningen vid traditioner och andra 

tillfällen.  

Årshjulet för gemensamma upplevelser på 

Risbroskolan färdigställs, där tanken är att vissa 

studiebesök ska ingå. 

  

 

 

5.1 Sammanfattande analys och åtgärder 

En viktig del av ett långsiktigt kvalitetsarbete handlar om att behålla samma fokus över tid. Därför är 

vissa områden kvar i fokus som varit det tidigare läsår då skolan bara tagit några steg på vägen. 

Skolans största fokus är fortfarande att försöka få alla delar av organisationen att främja och stärka 

det som gynnar en god och tillgänglig lärmiljö, och att fortsätta bygga ett klimat där skolans samtals-

kultur är salutogen och lösningsfokuserad. En stor del av detta bottnar i den kunskap elevhälsan 

gemensamt utvecklat i utbildningen Elevhälsokompetens.  

Under pandemin har en del utvecklingsarbete pausats. Det gäller till exempel de kollegabesök som 

tidigare skett i enlighet med vårt kvalitetsarbete i Modellen. Dessa är det nu hög tid att återinföra. 

En alltmer framträdande utmaning som skolan har framför sig är att förena eleverna som tidigare 

gått på tre olika skolor, överbrygga fördomar och öka tryggheten på hela skolan. Ett arbete som 

verkligen skulle gynnas av att skolorna tar ett tag om detta tillsammans som kommun.  

2022-08-15 

Sara Sundh, rektor 

Göran Johansson, bitr. rektor (avsnitten Trygghetsteam, Kränkande behandling och Trivsel och trygghet) 


