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2 Skolans utvecklingsarbete 

2.1 Hur har ni lyckats med era utvecklingsområden för 
innevarande läsår? 

Inledning 

Skolan har utvecklat former för att systematiskt arbeta med skolutveckling på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Formen bygger på att utgå från de 
framgångsfaktorer som finns kring skolutveckling. De centrala punkterna i 
framgångsrik skolutveckling som vi har arbetat utifrån är (enligt Håkansson & 
Sundberg i Utmärkt skolutveckling – forskning om skolförbättring och måluppfyllelse): 

● En långsiktig samlad vision 
● Ett tydligt pedagogiskt ledarskap 
● Kartläggning av skolans position 
● Utveckling av undervisningen 
● Stödja/främja excellent lärarskap 
● En systematisk och skolbaserad kompetensutveckling 
● Utveckling av lärande professionell gemenskap 
● Struktur och samspel i förbättringsarbetet 

Under läsåret 2016-17 ägnade vi oss åt att tillsammans i personalen samla oss kring vår 
vision och kartlägga skolans nulägesposition. Vi har utarbetat strukturer så att all 
personal är delaktiga i kvalitetsarbetet när det gäller att beskriva nuläget, analysera det 
och göra en bedömning av vilka våra prioriterade områden är. Elever och föräldrar är 
delaktiga indirekt genom kommunens enkät Våga Visa och eleverna i skolans egen 
trygghetsenkät. Dessutom är samverkan skola – hem centralt i arbetet och föräldrarna 
har via Skolrådet bidragit med viktig input i vårt arbete med att utveckla skolan. På det 
här sättet identifieras våra styrkor och utvecklingsområden så att nya mål kan 
formuleras. Det pedagogiska ledarskapet handlar om att organisera för att ge personalen 
förutsättningar för att nå målen med eleverna. Det handlar till exempel om att ge 
utrymme för kollegialt lärande, organisera för mötesformer och tydliggöra roller och 
ansvar i förbättringsarbetet. Huvudfokus i skolutvecklingsarbetet är lärandemiljön för 
eleverna och hur personalen kan bidra till att ständigt förbättra kvaliteten och resultaten. 
Skolutvecklingen utgår från personalens utmaningar och behov av utveckling för att nå 
resultat i sitt arbete med elevernas utveckling och lärande. Skolutvecklingen ska alltså 
vara skolbaserad. Vi arbetar utifrån en styrfilosofi och vi har ledstång i vårt 
skolutvecklingsarbete. 

Vi har utvecklat arbetet i elevhälsoteamet i syfte att arbeta tvärprofessionellt för att ha 
ett bättre fokus på elevernas stöd och stimulans. Vi har utarbetat en elevhälsoplan som 
beskriver vårt arbete för utveckla lärmiljöerna i syfte att bidra till elevernas utveckling 
och lärande. Vi arbetar också strategiskt med kvartalsanalyser då vi tittar på vårt 
elevhälsoarbete på skolnivå och gruppnivå. Elevhälsoarbetet är centralt i vårt 
skolutvecklingsarbete. 

Viktigt i vårt arbete har också varit att skapa former för ökad tydlighet för föräldrar 
kring skolans arbete genom information till föräldrar och dialog i Skolrådet. Det har 
handlat om hur vi t ex kommunicerar på Schoolsoft, hur vi samverkar mellan 
skola-hem, om övergångar mellan förkola-skola och mellan åk 3-4. Vi har i nära 
samverkan med förskolecheferna i området utarbetat en handlingsplan för övergångar 
som vi arbetar utifrån. Allt detta har sammantaget syftat till att skapa en ökad tydlighet 
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för föräldrar om vårt arbetssätt. Skolrådet har också varit centralt i att bidra till att kunna 
förklara och komma med input gällande t ex det negativa med kompisval vid 
övergångar. Vid skolråden har vi haft teman som vi har fördjupat oss i t ex 
stöd/stimulans, trygghetsarbete, trafik, digitalisering. 

  

Inför läsårsstart ht-2017 var våra identifierade styrkor och utvecklingsområden: 

Styrkor 

● mycket höga kunskapsresultat 
● mycket hög kompetens i personalen 
● eleverna vet i hög grad vad de ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika 

ämnena 
● eleverna får i hög grad veta hur det går för dem i skolarbetet 
● eleverna känner sig trygga i skolan 
● det är studiero på lektionerna 

Utvecklingsområden 

● elevinflytande 
● elevers motivation 
● att göra lärandet mer synligt för eleverna 
● möta olika elevers behov 
● ökad likvärdighet mellan delarna i verksamheten: 

o ökad tydlighet för och trygghet bland vårdnadshavare 
o tryggare övergångar för eleverna 
o en röd tråd i verksamheten, vi-känsla och gemensam uppsättning av 

värderingar i hela skolan 
Alla lärare har arbetat med eleverna för att förtydliga vår vision och våra mål så att 
eleverna skulle ges möjlighet till att bli delaktiga och förstå sammanhanget gällande 
elevinflytande. För att detta skulle ske på ett likvärdigt sätt utarbetade skolledningen ett 
brev som riktade sig till alla elever om mål och vision. Vid alla föräldramöten har vi 
beskrivit våra styrkor och utvecklingsområden liksom mål och vision. 

Sammantaget ser vi att det vi kartlade som våra utvecklingsområden och utarbetade 
former för under läsåret 2016-17 har gett stor effekt i vårt arbete och våra resultat under 
läsåret 2017-18. Genom att fokus sätts på några få mål och alla vet hur vi arbetar mot 
dem ger det tydlig effekt på resultaten. Det kan vi se i enkäterna Våga Visa. Vi i 
skolledningen kan också se att samverkan mellan skola – hem har utvecklats mycket 
och att det finns en ökad tillit till skolans pedagogiska och professionella arbete. 
Dessutom har övergångarna från förskoleklass till åk 1 och från åk 3 till åk 4 skett på ett 
bättre sätt där föräldrar och elever varit mer trygga. Vi är på en utvecklingsresa och 
kommer att fortsätta vårt arbete med våra mål och för att formerna fullt ut ska sätta sig 
behöver vi ”håll i och hålla ut”. 

Resultat 

De styrkor som vi hade identifierat inför läsårsstart 17-18 kvarstår fortfarande som 
styrkor. Det känns bra med tanke på att det är viktigt att vårda de delar som vi redan har 
som styrkor. 

Här kommer en lista med resultat från Våga Visa som synliggör att våra styrkor fortsatt 
är styrkor: 

● Mycket höga kunskapsresultat  
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Av Skolverkets statistik går att göra en jämförelse av betygen i åk 6 från vt-17 på vår 
skola i relation till andra skolor i kommunen samt i riket. Av den jämförelsen framgår 
att Enebyberg når höga kunskapsresultat och att meritvärdena ligger högt i jämförelse 
med riket och länet. 

Svenska: 

Riket 13.4 Danderyd 15.4 Enebyberg 16.6 

Engelska: 

Riket 14.1 Danderyd 16.7 Enebyberg 17.5 

Matematik: 

Riket 12.6 Danderyd 15.5 Enebyberg 16.5 

100% av eleverna i åk 6 klarade de nationella proven i matematik, svenska och engelska 
vt -18. 

  

● Mycket hög kompetens i personal 

Vi har 100% lärare med lärarexamen i vår verksamhet från f-6. Under delar av 
vårterminen har en personal från fritids vikarierat som förskollärare. Inför höstterminen 
kommer vi återigen att ha en förskollärare per klass. 

På fritidshemmen är andelen utbildade med högskoleutbildning (fritidsledare, 
förskollärare, fritidspedagog, lärare) 13 stycken av totalt 32, dvs ca 40%. Om vi 
däremot räknar de som har en utbildning som fritidspedagog/lärare med inriktning mot 
fritidshem har vi 4 stycken av de 32 anställda på fritids. 

Jag har bra lärare (Våga Visa) 

Åk 6: 98% (2017: 81%) (Danderyd 79%) 

● Eleverna vet i hög grad vad de ska kunna för att nå kunskapskraven i de 
olika ämnena 

Mina lärare förklarar vad jag ska kunna i de olika ämnena (Våga Visa) 

Åk 3: 95% (2017:97%) (Danderyd 95%), Åk 6: 92% (2017: 76%) Danderyd (82%) 

● Eleverna får i hög grad veta hur det går för dem i skolarbetet 
Mina lärare berättar för mig hur det går för mig (Våga Visa) 

Åk 3: 93% (2017: 85%) (Danderyd 89%), Åk 6: 93% (2017: 83%) (Danderyd 83%) 

● Eleverna känner sig trygga i skolan 

Jag känner mig trygg i skolan (Våga Visa) 

Åk 3: 91% (2017: 93%) (Danderyd 93%), Åk 6: 97% (2017: 88% ) ( Danderyd 92%) 

● Det är studiero på lektionerna 
Jag kan fokusera på skolarbetet på lektionerna (Våga Visa) 

Åk 6: 98% (2017:77%) (Danderyd 83%) 

Gällande våra identifierade utvecklingsområden inför läsåret 2017-18 kan vi se att vi är 
på mycket god väg. Vårt arbete under läsåret med utvecklingsområdena har gett stor 
effekt i våra resultat och vi är på god väg: 

● Elevinflytande 
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Tar hänsyn till elevernas åsikter/Lärarna bryr sig om vad eleverna tycker (Våga Visa) 

Åk 3: 97% (2017: 72%) Danderyd (72%), Åk 6: 97% (2017: 60%) (Danderyd 67%) 

Jag är med och planerar (Våga Visa) 

Åk 3: 80% (2017: 67%) (Danderyd 75%), Åk 6: 90% (2017:52%) (Danderyd 75%) 

Eleverna är med och bestämmer hur vi ska arbeta (Våga Visa) 

Åk 3: 75% (2017:72%) (Danderyd 72%) Åk 6: 77% (2017:40%) (Danderyd 52%) 

På mitt fritids får eleverna vara med och bestämma (Våga Visa) 

Åk 3: 96% (2017: 91%) (Danderyd 90%) 

● Elevers motivation 
Det är roligt att lära sig saker i skolan/Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att 
lära mig mer (Våga Visa) 

Åk 3: 93% (2017:93%) (Danderyd 94%) Åk6: 75% (2017: 53%) Danderyd 60%) 

Mina lärare gör lektionerna intressanta (Våga Visa) 

Åk 6: 91% (2017: 78%) (Danderyd 75%) 

● Att göra lärandet mer synligt för eleverna 
Mina lärare och jag pratar om hur jag ska göra för att nå bättre resultat (Våga Visa) 

Åk 6: 89% (2017:57%) (Danderyd: 72%) 

Mina lärare är bra på att förklara olika saker (Våga Visa) 

Åk 3: 99% (2017: 100%) (Danderyd 98%), Åk 6: 97% (2017:90%) (Danderyd 85%) 

● Möta olika elevers behov 
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det (Våga Visa) 

Åk 3: 95% (2017: 100%) (Danderyd 96%) Åk 6: 97% (2017: 92%) (Danderyd 88%) 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen (Våga Visa) 

Åk 6: 86% (2017: 75%) Danderyd 78% 

Mitt barn får utmaningar i skolarbetet (Våga Visa) 

F: 87% (2017: 79%) (Danderyd 87%), Åk 3: 80% (2017: 90%) (Danderyd 84%) 

Åk 6: 82% (2017: 95%) (Danderyd 80%) 

Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs (Våga Visa) 

F: 85% (2017: 81%) (Danderyd 88%), Åk 3: 83% (2017: 92%) (Danderyd 84%), Åk 
6: 91% (2017:83%) (Danderyd 82%) 

● Likvärdigheten mellan avdelningarna 

Vi har en minsta gemensam struktur för hur vi kommunicerar på Schoolsoft. All 
pedagogisk personal ska använda kalenderfunktionen och veckoplanering. Nyheter 
används enbart som just nyhet av t ex skolledningen. 

Vi har under läsåret påbörjat ett arbete med framtagande av en hälsopolicy gällande vad 
vi äter i verksamheten. Tanken är att det ska bli likadant vid t ex matsäck på utflykt och 
firande/högtider på alla avdelningar. Policyn har presenterats för Skolrådet under vt-17 
och kommer att implementeras ht-18. 

Under läsåret har personalen arbetat med att ta fram en gemensam stadievis struktur för 
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utvecklingssamtal och kommunikation kring elevernas lärande och utveckling (i 
undervisning och på fritidshemmet). Detta kommer vi implementera under ht-18. Detta 
känns angeläget med tanke på att frågan vid flertalet tillfällen har lyfts i Skolrådet att 
föräldrar tycker att det är oklar information gällande barnens utveckling och lärande. 

Jag får tydlig information från fritidshemmet om mitt barns utveckling (Våga Visa): 

F: 48% (2017: 42%) (Danderyd 64%), Åk 3; 28% (2017: 59%) (Danderyd 60%) 

Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i för hållande till kunskapskraven 
(Våga Visa): 

F: 63% (2017:65%) (Danderyd 77%), Åk 3: 87% (2017: 72%) (Danderyd 81%) 

Vi i skolledningen kan se att samverkan mellan skola – hem har utvecklats mycket och 
att det finns en ökad tillit till skolans arbete. Vi är på en utvecklingsresa och kommer att 
fortsätta vårt arbete med våra mål och för att formerna fullt ut ska sätta sig behöver vi 
”håll i och hålla ut”. 

Så här har vi arbetat under läsåret för att nå våra mål 

Synliggöra lärande och öka motivationen genom formativ undervisning.  

Under läsåret har alla lärare i kollegialt lärande arbetat med TLC, dvs Teachers 
Learning Community, med fokus på formativ undervisning. Detta bygger på Dylan 
Williams modell för kollegialt lärande som syftar att synliggöra lärandet och den 
framåtsyftande (formativa) återkopplingen för eleverna. Det som förra läsåret stack ut 
på ett negativt avvikande sätt var när eleverna i åk 6 (2017 57%) inte ansåg att lärarna 
pratade med dem om vad de skulle göra för att förbättra sina resultat. Vi har arbetat 
aktivt med detta under läsåret och kan nu se att 89% av eleverna svarat att de pratar med 
lärarna om vad de ska göra för att förbättra sina resultat. Detta tror vi beror på det 
utvecklingsarbetet vi har haft under läsåret för lärare kring formativ undervisningen, 
TLC. Kompetensutvecklingen pågår i två läsår och kommer att fortsätta även under det 
kommande läsåret. Arbetet leds av förstelärarna på skolan som är processledare i det 
kollegiala lärandet. Lärarna är sammansatta i tvärgrupper med lärare från de olika 
arbetslagen/årskurserna. Lärarna har uppgifter att pröva i sin undervisning mellan 
tillfällena som är schemalagda i lärarnas kalendarium. Grupperna träffas en gång per 
månad och däremellan ska lärarna ha prövat momentet i sin undervisning, auskulterat 
hos en kollega och reflekterat tillsammans kring auskultationen och momentet. 
Dessutom läser alla lärare Dylan Williams bok. 

Vidare har personalen på skolan pratat om hur vi kan arbeta mer med motivation och 
lusten att lära för att komma från ett för stort fokus på prestation och resultat. 
Prestationsfokus och stress kan skapas när det är stort fokus på resultat och summativ (t 
ex provresultat, betyg mm) återkoppling. Här behöver den muntliga framåtsyftande 
återkopplingen på skolan utvecklas så att det inte enbart blir fokus på den summativa 
och skriftliga återkopplingen. I detta arbete blir det också centralt att med eleverna 
tydliggöra målen. 

Ett led i att synliggöra lärandet har varit att fortsätta att bygga vidare på de elevledda 
utvecklingssamtalen. Lärargrupperna på låg- respektive mellanstadiet har i 
stadiekonferenser utarbetat en skolgemensam modell för utvecklingssamtalen och för att 
säkerställa att Skolverkets allmänna råd följs och mallar används. I arbetat har material 
tagits fram som ska användas i arbetet med eleverna, instruktioner till föräldrar etc. 
Detta kommer att sjösättas vid höstterminsstart-18. 

Ansvar och elevinflytande  
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Ansvar och inflytande är ett område där vi hade låga resultat i elevenkäten vt-17. Det 
har varit återkommande under många år. Inför läsåret införde vi ett mer systematiskt 
arbete med elevdemokrati och elevinflytande. Vi avsatte en schemaposition (inom 
ramen för skolans val i timplanen) då vi har arbetat med elevdemokrati och 
värdegrundsfrågor. Tiden har handlat om formellt inflytande som t ex elevråd, klassråd. 
En gemensam mall har att utarbetas för klassråden som ska användas av alla klasser 
som stöd i arbetet. Dessutom har tiden användas till att lärare planerar undervisningen, t 
ex temaområden, tillsammans med eleverna för att öka det reella inflytandet i 
undervisningen. Utvecklingsarbetet med formativ undervisning har också ökat elevens 
inflytande och ansvar i lärandet. 

Genus 

Av eleverna i årskurs 6 anger 84% (2017: 57%) att det anser att lärarna behandlar 
pojkar och flickor lika vilket kan jämföras med kommunens resultat på 66%. 
Sammantaget ligger vi nu nästan i paritet med nämndens mål på 85%. Efter förra 
läsårets resultat har vi pratat tillsammans om hur genusfrågan kan hanteras genom 
normmedvetenhet. Lärarna konstaterar att de behöver arbeta mer aktivt med könsroller i 
undervisningen och ge pojkar och flickor möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina 
olika förutsättningar och behov. 

En hypotes som vi har haft är att lust i lärandet och ökad motivation förmodligen 
kommer att gynna pojkarna. I det här sammanhanget kan vi eventuellt se ett samband 
till det som beskrivs ovan om att synliggöra lärandet genom framåtsyftande 
återkoppling för att utveckla elevens motivation i lärandet. Dessutom har vi arbetat med 
att utveckla former för att öka elevinflytandet i undervisningen vilket också är ett 
antagande som borde leda till ökad lust till lärande. Det projekt, ”Technology in the 
English classroom”, som vi har haft för årkurs 6 i engelska har påverkat elevinflytande, 
lust att lära och möjligheten till att anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov. 

I projektet ”Lust att lära med Quirkbot” har eleverna fått skapa med IT för att utveckla 
en ökad förståelse för digitalisering och hur det styr olika processer samt få kunskap 
kring hur IT fungerar som en lärresurs i form av programmering. Det har inte funnits 
någon skillnad mellan pojkar och flickor, utan alla har lyckats lika bra. Arbetssättet har 
främjat samarbete mellan pojkar och flickor, men även mellan olika åldrar som har gett 
positiva effekter även socialt och inom andra områden på skolan. 

Likvärdighet  

Forskning från Göteborgs universitet (Maria Jarlshammar, lektor i 
utbildningsvetenskap) visar att gemensamt för framgångsrika skolor är samarbete och 
samsyn samt att man delar med sig av sina erfarenheter ger bra resultat. Centralt i 
arbetet på de framgångsrika skolorna enligt studien är att samarbetet sker över alla 
gränser på skolan, till exempel mellan olika stadier. På mindre framgångsrika skolor kan 
det också finnas samarbeten, men då oftast i mindre grupper. Tydligt i de framgångsrika 
skolorna är att det finns en tydlig uppsättning av värderingar och normer hos både 
skolledning och lärare om hur man utvecklar verksamheten och gör det bättre för 
eleverna. Dessutom anser personal i de framgångsrika skolorna att det man gör i skolan 
gör skillnad och ger effekt för elevernas utveckling och lärande. 

Vi har fortsätt vårt att arbete med att utveckla en röd tråd, en vi-känsla och minsta 
gemensamma nämnare gällande rutiner och arbetsformer. Inför det här läsåret har vi 
sjösatt många nya organisatoriska förutsättningar genom t ex konferensstrukturer där 
hela arbetslaget (lärare och fritidshemspersonal) kan delta och planera veckan som 
kommer samt tillsammans hantera elevärenden, stadiekonferenser, sambedömning och 
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kollegialt lärande (för lärare TLC, fritidshemspersonal har månadsmöten med fokus på 
läroplansfrågor, planeringsledare tillsammans med verksamhetsledare på fritidshemmen 
utvecklar likvärdiga arbetsformer och rutiner för alla avdelningar). Vi har infört 
årskursvisa arbetslag som har arbetat för att utveckla samarbets- och planeringsformer. 
Vi har fortsatt med allpersonalmöten några gånger per termin samt arbete i 
arbetsgrupper sammansatta med representanter ur alla delar av skolan. 

En minsta gemensam struktur för hur vi kommunicerar på Schoolsoft har införts. All 
pedagogisk personal ska använda med kalenderfunktionen och veckoplanering. 

Vi har under läsåret påbörjat ett arbete med framtagande av en hälsopolicy. Tanken är 
att det ska bli likadant vid t ex matsäck på utflykt och firande/högtider på alla 
avdelningar. Den har presenterats för Skolrådet under vt-18 och kommer att 
implementeras ht-18. 

Under läsåret har lärarna arbetat stadievis med att ta fram en gemensam struktur för 
utvecklingssamtal och kommunikation kring elevernas lärande och utveckling (i 
undervisning och på fritidshemmet). Detta kommer vi implementera ht-18. Detta är 
angeläget med tanke på att frågan vid flertalet tillfällen har lyfts i Skolrådet att föräldrar 
tycker att det är oklar information gällande barnens utveckling och lärande. 

Vi har fortsatt vårt arbete för att utveckla likvärdigheten mellan våra fritidsavdelningar. 
Samlad skoldag har införts. Samlad skoldag ger möjlighet till att nyttja resurserna bättre 
och ökar elevernas möjlighet till lärande och utveckling mot målen. Dessutom har 
fritids som arbetar med mellanstadiet blivit beviljade projektmedel från kommunen för 
att utveckla rastverksamheten för mellanstadiets elever under raster och fritidstid. 

Syftet har varit: 

● att rasterna blir lustfyllda 

● ökad rörelse och aktivitet 
● minska konflikter och kränkningar 
● ökad inkludering och delaktighet för alla elever, särskilt för t ex elever med 

funktionsnedsättning och nyanlända elever 
● ökat elevinflytande 

Hur har vi arbetat? 

● Planera utifrån elevernas önskemål om aktiviteter och material 
● Rastbod med aktiviteter, material och lånekort 
● Skolgården – fia, poängmatta, kickboll och gagaboll 

Värdegrundsarbete 

När det gäller vårdnadshavares upplevelse av barnens trygghet i skolan har skolan en 
hög grad av nöjdhet. I förskoleklass instämmer 94% (2017: 87%), i åk 3 håller 94% 
(2017: 94%) med och i åk 6 är det 92% (2017: 95%) av vårdnadshavarna som 
instämmer. Här har nämnden en målnivå på 100% vilket givetvis är det varje 
verksamhet ska sträva mot. 

Även eleverna ger uttryck för att de är trygga i skolan. Hela 91% (2017: 91%) av 
eleverna i åk 3 svarar att de känner sig trygga i skolan och 97% (2017: 88%) av 
eleverna i åk 6. Även här är nämndens mål att 100% av eleverna ska instämma, vilket är 
en helt given strävan. Vidare uppger eleverna i åk 3 att 96% (2017: 96%) känner sig 
trygga i fritidshemsverksamheten. 

Trygghetsteamet genomför varje läsår en trygghetsenkät med alla elever i alla årskurser 
för att få fram mer fördjupade svar på elevernas upplevelse av trygghet i skolan. I 
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enkäten visar svaren att våra elever trivs i skolan och i klassen. 77% av eleverna på 
lågstadiet har svarat att de känner sig trygga på alla platser i skolan, medan några av 
eleverna har angett några platser där de kan uppleva sig otrygga t ex 5% fotbollsplanen, 
2.5% gungorna, 2.5% kickbollplanen, 2.5% omklädningsrum. På mellanstadiet har 84% 
av eleverna svarat att de känner sig trygga på alla platser i skolan, medan några av 
eleverna har angett några platser där de kan uppleva sig otrygga t ex 2% fotbollsplanen, 
2% kickbollplanen och gaga-bollplan. Det som framkommer av elevsvaren i såväl 
lågstadiet som mellanstadiet handlar om elevernas språkbruk mot varandra. Endast 35% 
av mellanstadieeleverna har svarat ja på frågan om eleverna använder ett bra språk mot 
varandra medan 42% av lågstadieeleverna har svarat ja. Språkbruket eleverna emellan 
är ett utvecklingsområde för oss. 

Värdegrundsarbete är något som är ständigt pågående och hela tiden behöver 
genomsyra när det gäller det främjande och förebyggande arbetet. Det främjande arbetet 
syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde och ska bidra till en 
skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga. Det riktar sig till alla och föregås 
inte av något särskilt problem. Det ska omfatta alla diskrimineringsgrunder. Det är en av 
verksamhetens fortgående uppgifter och kan därför inte drivas enbart som tillfälliga 
projekt eller tillfällig insatser. Det handlar om att i undervisningen skapa ett gott 
skolklimat. 

Utvecklingsarbetet med värdegrund som påbörjades under läsåret 2016-17 mynnade ut i 
en skolfilosofi kring vilka värderingar och tillstånd vi vill ha i vår verksamhet som all 
personal ska arbeta utifrån. Den aktualiseras vid våra allpersonalmöten, i vårt 
systematiska arbetsmiljöarbete och i medarbetarsamtal. 

Under läsåret 2016-17 har vi arbetat hårt med att utveckla formerna i vårt 
trygghetsarbete och ett stort grepp togs kring vår Likabehandlingsplan. Under läsåret 
2017-18 har vi förfinat våra interna rutiner ännu mer, med tydligare beskrivning av 
ärendegång vid det utredande/åtgärdande arbetet som tydliggör vem som gör vad samt 
hur detta ska dokumenteras och mallar har utarbetats. 

Inför läsåret 2018-19 kommer vi att bemanna upp trygghetsteamet med ännu fler 
personer med representation från respektive avdelning och en blandning av lärare och 
fritidspersonal. Gruppen leds av kurator i samråd med rektor. Dessutom kommer det i 
kalendariet för kommande läsår vara tydligt schemalagt när teamet ska träffas. 

All personal har ett ansvar för värdegrundsarbetet men trygghetsteamet har ett 
huvudansvar för det främjande, förebyggande, utredande/åtgärdande arbetet. Det 
förebyggande arbetet handlar om att vi genomför en trygghetsenkät med alla elever som 
analyseras av trygghetsteamet och rektor. Utifrån resultatet i enkäten sätts nya mål för 
trygghetsarbetet. Detta är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Exempel på 
främjande insatser har varit att utveckla uteverksamhet för mellanstadiet (här ser vi en 
tydlig effekt i att det genom att erbjuda styrda aktiviteter som bygger på elevinflytande 
ger färre konflikter mellan eleverna), positiva veckan, snällkalender och schemalagd 
position varje vecka (EDV – elevdemokrati och värdegrund) har vi kunnat lyfta aktuella 
frågor med eleverna t ex #me too och #tystiklassen. Alla klasser har följt samma tema 
men frågorna har anpassats efter barnens ålder. Två lärare i trygghetsteamet har haft i 
uppdrag att planera för teman med förslag på frågeställningar, filmer mm. Dessutom har 
passet använts till att öka elevinflytandet i skolan dels genom det formella inflytandet 
men även genom att eleverna kunnat delta i t ex planering av kommande teman. 

Sammantaget ser vi att frågorna kring värdegrund/trygghet och trivsel är nära 
sammankopplat med elevinflytandet och dessa är i sin tur kopplade till elevernas 
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motivation och lust att lära. 

Digital kompetens 

Initialt i arbetet har en kartläggning av skolans nuläge skett gällande vilka digitala 
verktyg och medier som används idag samt vilken kompetensutveckling som behövs för 
att arbeta i enlighet med de fyra aspekterna av digital kompetens som tillförts i 
läroplanen (Fyra aspekter av digital kompetens i Läroplanerna - Att förstå 
digitaliseringens påverkan på samhället, Att kunna använda och förstå digitala verktyg 
och medier, Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt, Att kunna lösa problem 
och omsätta idéer i handling). 

Arbetsprocessen har genomförts på följande sätt: 

I juni 2017 genomfördes en enkät av skolans IKT-grupp, dvs innan vi fått ta del av 
läroplansrevideringen. 

Kartläggningen bestod av tre frågeställningar: 

● Vilka områden inom IKT arbetar du med idag? 
● Inom vilka IKT områden vill du utvecklas? 
● Vad behöver du för att kunna öka din kompetens inom IKT? 
●   
● Under höstterminen 2017 läste all pedagogisk personal i verksamheten in sig 

med hjälp av Skolverkets material om styrdokumentsförändringarna kring digital 
kompetens. Det handlade om att läsa ändringarna i läroplanen samt 
kommentarmaterial och se filmer från Skolverket. 

1. I januari 2018 arbetade all pedagogisk personal under en studiedag: 

● i tvärgrupper som leddes av förstelärare. I dessa grupper skedde reflektion och 
diskussion utifrån Skolverkets frågor. Dessutom diskuterade alla vilka 
kompetensutvecklingsbehov som finns. 

● i arbetslaget skedde sedan planering av undervisningsaktivitet där någon eller 
några av aspekterna kring digital kompetens skulle användas. 

1. Genomförande av undervisningsaktivitet i januari – mars 2018 
2. Pedagogisk konferens 23 mars 2018. Reflektion av genomförande samt 

planering av fortsatt arbete: 

● i tvärgrupp som leds av förstelärare. Här presenterades: 
o genomförd aktivitet och vilken/vilka aspekter som använts 
o erfarenhet/lärdom 
o det här behöver jag/vi lära mig/oss mer om/utveckla 
o Så här vill vi att skolan ska arbeta vidare! 

● i arbetslaget planering av det fortsatta arbetet: 
o lärdomar/ inspiration från andra. Vad tar vi med oss? 
o aktiviteter att genomföra med elever (av vem, när, hur?) 
o aspekter som kommer att användas. 
o hur är aktiviteterna kopplade till läroplan och kursplaner? Vilka delar? 
o så här kommer vi göra för att planera utifrån läroplan, kursplaner och 

kommentarmaterial 
o det här behöver vi lära oss mer om. Hur gör vi det? Hur kan vi stötta 

varandra? 
o mål med digitalisering i arbetslaget det kommande läsåret. Varför just 

det? 
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Utifrån nulägeskartläggningen som genomförts kan vi konstatera att personalen på 
skolan redan idag i stor utsträckning arbetar med digitala verktyg och medier även om 
spridningen inom personalgruppen är stor. Grundkompetensen är generellt sett hög. På 
skolan har dessutom två projekt (med medel från kommunen) genomförts för att 
utveckla dels programmering och dels digitala verktyg i engelska-undervisningen. 

Exempel på lärdomar och erfarenheter som vi tar med oss från utvecklingsarbetet under 
läsåret 2017-18: 

Eleverna tycker det är roligt. Många elever har mer kunskap än vad vi pedagoger har. 
De är experterna! Elever lär av varandra och hjälper varandra framåt.  

Upptäckte många fällor och att behovet är stort att bli ännu säkrare på att söka rätt. Vi 
kommer att träna vidare i de olika ämnena och gå vidare med mer avancerad sökteknik.  

Flera av knepen var nya för eleverna. Många elever blev nyfikna på att lära mer. 

Jätteroligt. Eleverna har förstått vad programmering handlar om. 

Jag behöver verkligen ha fler appar. Nu har jag bara enkla saker för yngre elever. 

Vi har kunskap och många idéer men vi saknar fungerande verktyg. 

Jag har blivit skickligare, mer positiv på att själv använda digitala verktyg. Jag har 
eleverna med mig på ett annat sätt. 

Apparna har inte blivit uppdaterade. Tekniken har inte fungerat. Utan IT-tekniker är det 
omöjligt. 

En skolgemensam plan för vad som ska tas upp i de olika årskurserna + lektionsförslag, 
inspiration önskas. En plan för vad som ska tas upp varje år, bättre med en given mall. 
Då blir det mer likvärdigt för alla elever.  

Lustfyllt för barnen. Bra för barn med annat modersmål och elever med 
funktionshinder. 

Önskemål om kompetensutveckling, gärna workshop och erfarenhetsutbyte där någon 
lär oss konkreta saker. Gärna Skolverkets webbutbildning om programmering. 

Önskemål om att skolan har 1-1! 

Vi har tagit fram en aktivitetsplan för det fortsatta arbetet. Kortfattat innebär det 
fortsatta arbetet att all pedagogisk personal kommer delta i Skolverkets webbkurs om 
programmering under det kommande läsåret. Dessutom kommer förstelärare och 
pedagogisk utvecklare för fritids att leda det kollegiala lärandet och se till att vi har 
workshops/erfarenhetsutbyte kring det konkreta arbetet med t ex appar och 
programmering. 

Vi har nu en ny It-tekniker som har påbörjat ett omfattande arbete med att kartlägga vår 
utrustning för att kunna se till att alla har de appar som behövs. 

Vidare behöver vi påbörja arbetet med att utveckla en skolgemensam plan med röda 
tråden f-6 för digitalisering. 

2.2 Vilka är skolans utvecklingsområden kommande läsår? 
Mål 

Mål för läsåret 2018-19 

Mål för pedagogerna: 
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● Pedagogerna använder en bredare repertoar av verktyg för att anpassa 
undervisningen och möta olika elevers behov 

● Lärarna synliggör lärandet för eleverna genom formativ 
undervisning/återkoppling 

● Pedagogerna arbetar språkutvecklande 
● Ökad digital kompetens bland pedagogerna 
● Hälsofrämjande arbete 

För eleverna förväntas dessa mål bidra till: 

● Ökad elevdelaktighet, motivation och ökat elevinflytande. 
● Alla elevers olika behov möts genom stöd och stimulans 
● Språkutveckling, läsning och språkbruk 
● Minskad stress hos elever 

Mål för pedagogerna:  

● Ökad likvärdighet mellan delarna i verksamheten: 
o Hälsoplicy utarbetas 
o Pedagogerna kommunicerar elevernas utveckling och lärande vid 

utvecklingssamtal 

För vårdnadshavare förväntas dessa mål bidra till: 

● Tydligare information om elevernas utveckling och lärande 
● En röd tråd och vi-känsla i verksamheten 

I trygghetsarbetet är målet att eleverna upplever: 

● att eleverna behandlar varandra respektfullt och använder ett bra språk mot 
varandra (alla årskurser) 

● en trygg miljö i idrottens omklädningsrum (lågstadiet) 
● att det finns aktiv vuxennärvaro på rasterna (mellanstadiet) 

Slutmål (3-5 år) 

Slutmål/effektmål som skolan strävar mot på lång sikt är Inkluderande och tillgänglig 
lärmiljö. Vi strävar mot elevens upplevelse av delaktighet, vilket handlar om att ge varje 
elev möjlighet till social och pedagogisk delaktighet i en gemenskap för att stärka 
elevens läridentitet och lust att lära för framtiden. All personal ska främja en likvärdig 
skola för alla elever som: 

● genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt 
● skapar en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven 
● främjar elevernas utveckling genom att skapa tillgänglig lärmiljö (pedagogiskt, 

rumsligt och socialt) 

Utvecklingsområden 

Synliggöra lärandet genom formativ undervisning. Fortsatt kompetensutveckling för 
lärare med TLC och det kollegiala lärandet. TLC, dvs Teachers Learning Community. 
Kompetensutvecklingen bygger på Dylan Williams modell som syftar till att synliggöra 
lärandet och den framåtsyftande återkopplingen för eleverna. Kompetensutvecklingen 
pågår i två läsår och kommer att fortsätta även under det kommande läsåret. Arbetet 
leds av förstelärarna på skolan som är processledare i det kollegiala lärandet. Lärarna är 
sammansatta i tvärgrupper med lärare från de olika arbetslagen/årskurserna. Lärarna har 
uppgifter att pröva i sin undervisning mellan tillfällena som är schemalagda i lärarnas 
kalendarium. Grupperna träffas en gång per månad och däremellan ska lärarna ha prövat 
momentet i sin undervisning, auskulterat hos en kollega och reflekterat tillsammans 
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kring auskultationen och momentet. Dessutom läser alla lärare Dylan Williams bok. 

Öka den digitala kompetensen i enlighet med styrdokumenten. Alla lärare och personal 
på fritids kommer att genomföra Skolverkets webbutbildning om programmering. 
Arbetet kommer ske genom kollegialt lärande och ledas av förstelärare och pedagogisk 
utvecklare för fritids. Dessutom kommer vi ha erfarenhetsutbyte med konkreta tips 
gällande appar och pedagogiskt arbete med eleverna. Projektet om programmering med 
Quirkbots kommer att fortsätta även under kommande läsår. Erfarenheterna från 
projektet om ”Technology in the English classroom” behöver spridas till flera arbetslag. 
IT-tekniker kommer att ge stöd så att alla ska få tillgång till de appar som behövs. Ett 
arbete behöver påbörjas gällande den röda tråden för skolans arbete med digital 
kompetens f-6. 

Hälsofrämjande arbete. Vi behöver implementera vår Hälsopolicy och fortsätta att 
utveckla arbetet med mer rörelse för eleverna på raster och fritids. Vi behöver också ha 
särskilt fokus på att minska stressen bland eleverna på mellanstadiet. Vi behöver lyfta 
med föräldrar på föräldramöten och Skolråd hur för höga förväntningar kan bidra till 
stress hos eleverna. Vi behöver ha mer fokus på psykisk ohälsa bland barn och 
ungdomar. Samverkan med andra inom kommunen kan behövas t ex närvaroteamet. 

Språklig förmåga. Vi behöver arbeta ännu mer aktivt arbeta med alla elevers 
språkutveckling, men i synnerhet de yngre elevernas läsinlärning och läsförståelse. Alla 
pedagoger behöver arbeta språkutvecklande och avsätta mer tid till att stimulera till 
elevernas läsande, läsförståelse och samtal om böcker. Det språkutvecklande 
arbetssättet är centralt för alla elevers lärande, men är avgörande för nyanlända elever. 
Dessutom behöver vi arbeta aktivt elevernas språkbruk mellan varandra i enlighet med 
de målen som finns uppsatta i Likabehandlingsplanen. 

Värdegrund. Vi behöver arbeta aktivt med elevernas språkbruk mellan varandra. 
Rastvakterna på mellanstadiet förlängs så att det blir möjligt att vara aktivt närvarande. 
Det tydliggörs vilka reglerna är som ska följas. För lågstadiet behöver medföljande 
fritidspersonal vara mer aktivt deltagande i omklädningsrummen för att skapa ökad 
trygghet. 

Ansvar och elevinflytande är ett område där vi tidigare har legat lågt. Vi behöver 
fortsätta vårt utvecklingsarbete för att hålla i den påbörjade utvecklingen. Vi behöver 
ännu mer involvera eleverna i planeringen av undervisningen och på fritids. 
Lektionspasset EDV kommer att fortsätta. 

Skolmaten behöver fortsatt vara ett utvecklingsområde. Dialogen mellan personalen i 
köket och eleverna behöver fortsätta att utvecklas. Med viss regelbundenhet behöver 
husmor möta eleverna vid elevrådet. Vi behöver utveckla ännu fler former så att elever 
och kökspersonal lär känna varandra. 

Likvärdigheten mellan de olika delarna i skolenheten behöver fortsatt utvecklas. I 
många av resultaten i enkäten framkommer stora variationer mellan de olika delarna i 
skolan. Till höstterminen kommer vi börja genomföra och kommunicera 
utvecklingssamtalen stadievis för att öka likvärdigheten. Vi behöver arbeta med att 
utveckla en policy för varför, hur och när vi använder läxor. Vi behöver fortsätta med 
att använda Schoolsoft på samma sätt gällande kalenderfunktionen och veckoplanering. 

Fritidshemmen behöver fortsätta sitt arbete med att synliggöra sin planering kopplad till 
läroplansmålen gällande vad de gör och varför. Arbeta ännu mer med aktivitetstavlorna. 
Där ska det stå vad man arbetar med och varför kopplat till läroplansmålen. 
Elevinflytandet behöver öka. Fritids behöver bidra med underlag inför 
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utvecklingssamtalen och delta vi de samtal där behov finns. 

Tillgängliga lärmiljöer beskrivs även i avsnitt 3 nedan. 

I elevhälsan behöver vi ytterligare utveckla formerna för kvartalsanalyser och analys av 
de diagnoser som genomförs med eleverna. Elevhälsoteamet tillsammans med 
skolledningen kommer gå SPSM:s utbildning ”Att höja skolans elevhälsokompetens”. 

Vi kommer att utveckla vår Elevhälsoplan ytterligare i enlighet med kommunens mall. 

Vi kommer att fortsätta med att hålla i och hålla ut de rutiner och ärendegångar vi har 
utarbetat för elevhälsoarbetet. En gång per månad kommer arbetslagen med 
fritidspersonal och lärare att enbart ha fokus på elevärenden. Vid det tillfället kommer 
representanter ur elevhälsan att delta. Lärarna i arbetslaget kommer att en gång per 
kvartal tillsammans sammanställa underlag inför kvartalsanalysen vid ett särskilt avsatt 
konferenstillfälle inför elevhälsoteamets kvartalsanalys. Vi behöver utrusta varje 
arbetslag med en uppsättning material för att öka tillgängligheten för eleverna t ex 
bildstöd, vikskärmar, sittkuddar, stressbollar. 

Fritidshemspersonalen kommer att fortsätta sitt påbörjade arbeta tillsammans med den 
pedagogiska utvecklaren och specialpedagogen med SPSM:s värderingsverktyg för 
tillgänglig utbildning. 

Lärarna kommer att ha fortsatt kompetensutveckling kring tillgänglig lärmiljö dels 
under en halvdag i augusti utifrån SPSM:s webbutbildning och dels under en halvdag på 
höstlovet då Helena Wallberg kommer till våra lärare kring tillgängliga lärmiljöer. Hon 
kommer att föreläsa och varva med diskussioner i grupp. 

Några av våra lärare kommer att via SPSM gå en utbildning gällande språkstörning. 

Önskemål finns om mer kompetens gällande NPF samt lågaffektivt bemötande. 

2.3 Tillgänglig lärandemiljö för alla elever 

Hur kartläggs och utvärderas den pedagogiska, sociala och fysiska tillgängligheten 
av lärandemiljön?  

Ett av skolans stora utvecklingsområde är att lärare och fritidspersonal utvecklar 
kompetens och ges verktyg för skapa tillgänglig lärmiljö och anpassa undervisningen 
för att möta olika elevers behov. Vi har under vårterminen använt det 
självskattningsverktyg som Lärstöd tagit fram som ett stöd i kartläggningen av vårt 
elevhälsoarbete. Specialpedagogen har tillsammans med fritidshemmen påbörjat arbetet 
med SPSM:s värderingsverktyg för tillgänglig lärmiljö. 

Skolledningen har, utifrån Skolinspektionens mall för lektionsbesök, bland annat 
undersökt fokusområdet Inkludering och tillgänglig lärmiljö - individanpassning, stöd 
och utmaningar. Det har handlat om att utifrån olika indikatorer med konkreta exempel 
se om läraren i sin undervisning ser till att arbetet under lektionen är tankemässigt 
stimulerande, anpassar undervisning till eleverna i gruppen och ser till att elever med 
behov av stöd under lektionen får sådant. Konkreta exempel/kännetecken är om läraren 
ger eleverna tillgång till de lärverktyg och hjälpmedel de behöver t ex digitala verktyg, 
ger eleverna tillgång till de lärverktyg och hjälpmedel de behöver t ex digitala verktyg 
och bildstöd, tar sin utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter och lärande, varierar 
sin undervisning för att möta elever med olika förståelse och kunskapsnivå, ser till att 
eleverna får uppgifter som är utmanande utifrån deras förutsättningar, ger eleverna 
uppgifter ”utan tak” dvs av sådan art att eleverna på olika sätt kan fördjupa sig och 
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aktivt arbeta med dem under hela den avsatta tiden. 

Elevhälsoteamet och i synnerhet specialpedagogerna har också en central roll som 
stödfunktion i arbetet med att på individ-, grupp- och organisationsnivå kartlägga och 
analysera den pedagogiska, sociala och fysiska tillgängligheten. 

Hur har tillgänglighetsarbetet utvecklats under läsåret? 

Under läsåret 2016-17 arbetade skolledningen tillsammans med elevhälsoteamet aktivt 
med kartläggning av skolans nulägesposition och med att utveckla former för ett 
främjande elevhälsoarbete. Det har handlat om att på olika sätt tydliggöra att 
lärandeuppdraget ägs gemensamt av alla i skolan och tydliggöra roller och 
ansvarsfördelning i arbetet. Vi har utvecklat arbetet i elevhälsoteamet i syfte att arbeta 
tvärprofessionellt för att ha ett bättre fokus på elevernas stöd och stimulans. Vi har 
utarbetat en elevhälsoplan som beskriver vårt arbete för utveckla lärmiljöerna i syfte att 
bidra till elevernas utveckling och lärande. Under det här läsåret har vi arbetat med att 
sjösätta och upprätthålla vårt nya arbetssätt. 

Undeer läsåret 2017-18 har vi arbetat strategiskt med kvartalsanalyser då vi tittar på vårt 
elevhälsoarbete på skol-/organisationsnivå, grupp nivå och individnivå. Vi analyserar 
olika underlag i arbetet kring eleverna när vi har kvartalsanalys. Bland annat har vi 
under läsåret arbetet i enlighet med kommunens ”Handlingsplan för att främja och öka 
skolnärvaro”. Lärare kontaktar vårdnadshavare när frånvaron är över 15% och om 
frånvaron kvarstår kopplas elevhälsoteamet in. Vår sammanställning för läsåret visar att 
18 elever i åk 1-6 har haft frånvaro på över 15% (vi har även dokumenterat f-klass, men 
redovisar inte det eftersom det inte varit obligatorisk skolform det här läsåret). Vi kan se 
att frånvaron ökar från och med årskurs 3 och framåt. Vi vet att några av våra elever har 
varit sjuka och därför har haft hög frånvaro, men det finns också elever med psykisk 
ohälsa som har hög frånvaro. 

Arbetet på skolan har dels handlat om att ge mer kunskap till lärare och fritidspersonal 
om tillgängliga lärmiljöer. Bland annat har lärare fått stöd med olika praktiska verktyg 
att använda vid anpassningar t ex bildstöd, vikskärmar. Vi har haft workshops som 
specialpedagog och logoped erbjudit gällande t ex språkstörning och pedagogisk 
kartläggning och extra anpassningar. Det har också handlat om att utveckla 
organisatoriska förutsättningar för elevhälsoarbetet kring eleverna genom 
konferensstrukturer, ärendegång och stödfrågor. Dessutom har vi haft tillfälle då 
personal delgivit lärande exempel i arbetet med att skapa tillgänglig lärmiljö. 

På sommardagarna inför läsårsstart ht-17 hade vi en kompetensutvecklingsdag om 
nyanlända elevers lärande med fokus på flerspråkighet, studiehandledning på 
modersmål, andraspråksinlärning, språkutvecklande arbetssätt, mottagande och 
kartläggning av kunskaper. Vi har tagit fram en plan för mottagande och kartläggning 
av nyanlända elever. Under läsåret har vi haft en lärare som arbetar ca 60% av sin tjänst 
med att kartlägga elevernas kunskaper och svenska som andraspråk. 

Elevhälsoarbetet är centralt i vårt skolutvecklingsarbete och det påbörjade 
utvecklingsarbetet med det främjande elevhälsoarbetet och tillgängliga lärmiljöer är 
något som kommer att behöva fortgå. Vi har märkt att vi behöver arbeta mer aktivt med 
den psykisk ohälsa som gör att elever av olika anledningar hamnar i utmaning i skolan 
eller i värsta fall ha stor frånvaro. Av Våga Visa att 57% av i åk 6 känner sig stressade 
över skolarbetet, vilket kan jämföras med 59% i Danderyd. Detta är en viktig fråga för 
oss att arbeta vidare med i hälsofrämjande syfte. 

Vi kan av Våga visa-enkäterna se att vi är på god väg i vårt utvecklingsarbete för att 
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skapa tillgänglig lärmiljö: 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det (Våga Visa) 

Åk 3: 95% (2017: 100%) (Danderyd 96%), Åk 6: 97% (2017: 92%) (Danderyd 88%) 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen (Våga Visa) 

Åk 6: 86% (2017: 75%) (Danderyd 78%) 

Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs (Våga Visa) 

F: 85%, Åk 3: 83%, Åk 6 91% 

Mitt barn får utmaningar i skolarbetet (Våga Visa) 

F: 87%, Åk3: 80%, Åk 6: 82% 

  

Kan ni se tecken på att anpassningar i klassrummet gynnar alla elever? 

2.4 Alla elever ska ges förutsättningar att nå alla kunskapskrav  
Skolan har överlag mycket höga kunskapsresultat, en mycket hög kompetens bland 
lärare och personal i elevhälsa. Eleverna vet i hög grad vad de ska kunna för att nå 
kunskapskraven i de olika ämnena och eleverna får i hög grad veta hur det går för dem i 
skolarbetet. Skolan har en trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö som 
kännetecknas av att eleverna känner sig trygga i skolan och av att det är studiero på 
lektionerna. Arbetsklimatet i skolan gynnar elevernas utveckling och lärande. Eleverna 
tycker att det är roligt att lära sig och att lektionerna är intressanta. Elevinflytandet har 
ökat i skolan genom att eleverna ges möjlighet till att vara delaktiga i planering och 
elevernas åsikter ges utrymme i undervisningen. Detta framgår av den Våga Visa-enkät 
som vårdnadshavare och elever genomfört. Dessutom visar trygghetsenkäten, som 
genomförts med alla skolans elever, att eleverna tycker om att vara i skolan och att 
eleverna känner sig trygga i skolan/fritids. Sammantaget ger skolans lärmiljö goda 
förutsättningar för eleverna att utvecklas och lära så långt som möjligt i förhållande till 
de nationella målen och kunskapskraven. 

Skolans elever har visat sig i framkant i olika sammanhang. En av klasserna tog sig 
vidare ganska långt i ”Vi-i-femman” uttagning. Årskurs sex tog hem de tre första 
priserna i Mörbyskolans årliga matematiktävling för alla kommunens elever i årskurs 
sex. En av våra elever i årskurs 3 kom bland de tio bästa i en uppsatstävling där ca 3000 
andra elever från olika skolor i Sverige deltog. 

Skolan mycket fina resultat i de nationella ämnesproven och betygen. 

I ämnesprovet matematik är det två elever i åk 3 som inte har deltagit. I åk 3 nådde 
eleverna kravnivåerna på de olika delproven enligt följande – A: 97%, B:96%, C:94%, 
D: 98%, E:98%, F1:96%, F2: 94%, G1: 94%, G2: 97%. I åk 6 deltog alla elever och 
100% klarade delproven i matematik som fördelar sig enligt följande – A:43%, B:32%, 
C:14%, D:9%, E: 2%. 

I ämnesprovet i svenska i åk 3 är det två elever som inte har deltagit. I åk 3 nådde 
eleverna kravnivåerna på delproven enligt följande – A: 98%, B: 96%, C: 96%, D: 94%, 
E:97%, F:94%, G:92%, H:97%. 100% av eleverna i åk 6 når kravnivåerna. I åk 6 
svenska fördelar sig provbetygen på delproven enligt följande – A: 8%, B:26%, C:51%, 
D:11% och E: 4%. 
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I åk 6 ämnesprovet i engelska har 100% av eleverna klarat kunskapsnivån och på 
delproven fördelar sig provbetygen enligt följande – A: 50%, B:27%, C:18% och D:5%. 

Av Skolverkets statistik går att göra en jämförelse av betygen i åk 6 från vt-17 för vår 
skola i relation till andra skolor i kommunen samt i riket. Av den jämförelsen framgår 
att Enebyberg når höga kunskapsresultat och att meritvärdena ligger högt i jämförelse 
med riket och länet. 

Svenska: 

Riket 13.4 Danderyd 15.4 Enebyberg 16.6 

Engelska: 

Riket 14.1 Danderyd 16.7 Enebyberg 17.5 

Matematik: 

Riket 12.6 Danderyd 15.5 Enebyberg 16.5 
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