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Systematiskt kvalitetsarbete under 
läsåret 
Huvudmannens prioriterade områden utifrån vårt systematiska 
kvalitetsarbete 2019/2020  
 

Systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljö  
Sameskolstyrelsen ska fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat 
genom att ingå i ett samarbete med Skolverket under läsåret 2020/2021.  
Arbetsmiljöarbetet ska också utvecklas, ledningsgruppen ska påbörja en utbildning i 
arbetsmiljö för våra rektorer som ett första steg.  

 

Bilden visar årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet som ska bygga på arbetslagens arbete 

under läsåret: pedagogisk dokumentation inklusive individuella och kollegiala reflektioner och 

reflektioner med barnen samt avstämningar inklusive analyser.   
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Organisation  

Antal elever i skolorna 
Klass F 1 2 3 4 5 6 Totalt 

flickor 
Totalt 
pojkar 

Totalt 
antal 

elever 

Antal flickor 18 11 19 13 13 16 8 98   
 
 
 

207 
 

Antal pojkar 14 17 22 13 15 15 13  109 

Totalt antal 
elever 

32 28 41 26 28 31 21   

 

Klassindelning 
Alla skolor har olika organisation utifrån elevantal och modersmål. Vissa ämnen läser man 

tillsammans för att få bättre möjligheter att arbeta mot målen, exempelvis idrott. 

Antal elever i fritidshemmen 
Klass F 1 2 3 4 5 6 Totalt 

flickor 
Totalt 
pojkar 

Totalt 
antal 
elever 

Antal flickor 15 11 12 4 4 4 0 50   
 

 
 

89 

Antal pojkar   8 11 10 4 3 3 0  39 

Totalt antal 
elever 

23 22 22 8 7 7 0   

 

Antal elever i fjärrundervisningen 
Språk Höstterminen 2020 Vårterminen 2021 

Nordsamiska 91 108 

Lulesamiska 33 35 

Sydsamiska 42 44 

Totalt: 166 187 
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Modersmål 
Antal elever per modersmål och årskurs 

Modersmål/klass F 1 2 3 4 5 6 Totalt 

Svenska 27 21 19 14 14 18 9 122 

Nordsamiska 5 6 17 10 13 12 12 75 

Lulesamiska 0 0 3 1 1 1 0 6 

Sydsamiska 0 0 2 1 0 0 0 3 

Två elever har både sydsamiska och nordsamiska som modersmål 

Åtgärdsprogram 
Antal åtgärdsprogram per årskurs 
 

Klass Åtgärdsprogram  Avslutade åtgärdsprogram 
2020-06-12 

1 2 1 

2 3 3 

3 1 1 

4 1 1 

5 4 4 

6 5 5 

Totalt 16 15 

  

Skolchefens analys 
Resultatet är gott. Skolornas, förskoleklassens och fritidshemmets organisation planeras av 

rektor tillsammans med kansliet utifrån bland annat antal elever och modersmål. Vidare 

lägger man elevernas och pedagogernas schema för att få en sammanhållen skoldag. För 

elever i fjärrundervisning försöker man matcha elever utifrån kunskapsnivå och ålder för att 

de ska få läsa i grupp vilket har visat sig positivt för eleverna då de får studiekamrater som 

också läser samiska. 

Åtgärdsprogrammen har avslutats vid terminsslut1 och det upprättas ett nytt om behovet 

kvarstår kommande termin. Pedagogerna har bedömt elevernas kunskaper och satt in 

                                                           
1 Ett åtgärdsprogram i årskurs 1 är inte avslutat utan följs upp höstterminen 2021. 
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insatser som har resulterat i framsteg, man använder olika arbetsformer och metoder för att 

eleverna ska få hitta sin lärstil. Eleverna och vårdnadshavarna är delaktiga i skolarbetet. 

Utvecklingsinsatser, organisation 
Arbetet i Infomentor ska fortsatt utökas, förra läsårets insats att åtgärdsprogrammen ska 
skrivas i Infomentor så att de finns åtkomliga för rektor och undervisande lärare har delvis 
uppnåtts. Några enheter har fortsatt arbete med att utveckla det.  
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Bemanning/behörighet 

Huvudmannens prioriterade områden utifrån vårt systematiska 
kvalitetsarbete 2019/2020  
 

Samiska, språket och kulturen: 
Sameskolstyrelsen har beslutat att fortbildning i samiska och samisk kultur är prioriterat. 
Sameskolstyrelsen bidrar med 15 procent nedsatt arbetstid med lön för de som läser 
Skolverkets utbildning till modersmålslärare eller annan kurs i samiska eller samisk kultur. 
Vi fortsätter att satsa på utbildning i samiska 2020/2021. 

Sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

Tjänst Antal 
tjänster 

Antal 
behöriga 

Antal 
obehöriga 

Antal behöriga  
i  ämnet samiska  

Grundskollärare  32,3 22,0 10,3 10,0 

Förskollärare 7,5 4,0 - 1,0 

Fritidspedagog 
 

8,5 1,5 7,0 2,0 

Elevassistent 10,0 3,0 7,0 1,0 

Modersmåls- 
lärare 

3,6 3,6 - - 

Fjärrundervisning 
Fjärrundervisningen har tre legitimerade lärare och två har gått 

modersmålslärarutbildningen. Då hög andel av tjänsterna är i just modersmål så har alla 

anställda behörighet att undervisa i sitt språk. 

Tjänst Antal 
tjänster 

Kommentarer 

Nordsamiska 4,50 fördelat på sex lärare 

Lulesamiska 1,66 fördelat på tre lärare 

Sydsamiska 2,15 fördelat på tre lärare 
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Vi har behöriga lärare i: 

⛝Nordsamiska  ⛝Lulesamiska  ⛝Sydsamiska  ☐Pitesamiska

 ☐Umesamiska 

Skolchefens analys 
Resultatet är gott. Vi har arbetat målmedvetet för att rekrytera behörig personal och 68 

procent av grundskollärarna har lärarlegitimation, 31 procent av pedagogerna har utöver det 

behörighet i samiska. Andelen behöriga i förskoleklass och fritidshem är lågt. Arbetet 

fortsätter då målet är att all personal ska ha legitimation och behörighet i samiska. 

Rekrytering av personal är en utmaning och vi arbetar parallellt med att utbilda pedagoger i 

olika satsningar. Merparten av elevassistenterna saknar formell utbildning men har mångårig 

erfarenhet och har kompetens i samiska.  

Utvecklingsinsatser bemanning/behörighet 
Vi fortsätter att erbjuda 15 procents tjänstenedsättning med bibehållen lön vid studier på 

modersmålslärarutbildningen, studier i samiska, samisk kultur och tradition eller pedagogik. 

Vi erbjuder också utbildning för våra elevassistenter via Specialpedagogiska 

Skolmyndighetens utbildningar för elevassistenter.  
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Elevhälsa  
Elevhälsa ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande (enligt Skollag (2010:800) 2 Kap, 25§. 
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (enligt Skollag (2010:800) 2 Kap, 25§. 

 
På sameskolan arbetar vi med elevhälsoteam (EHT) för både skola, förskoleklass och 

fritidshem. Elevhälsans utgångspunkt är lärande och hälsofrämjande arbete. Vi har 

möten med EHT inplanerade redan från skolstart med pedagoger och elevhälsans 

personal. Genom att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet och 

utvecklingsinsatserna som beslutats planeras främjande och förebyggande insatser i 

skola, förskoleklass och fritidshem och utifrån planeringen sker olika insatser. Under 

året har det varit övervägande utomhusaktiviteter på grund av pandemin och 

rörelse har varit ett naturligt inslag. Elevhälsan, specialpedagog och pedagoger arbetar för 

att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna. I arbetet med att följa upp 

åtgärdsprogram, kartlägga elever och anpassa undervisningen är EHT ett stöd för 

pedagogerna. EHT-möten sker en gång per månad och det bokas in i kalendern vid läsårets 

början. Då flera av våra medarbetare arbetar deltid har det varit viktigt att sätta tidsplanen, 

det är svårt att flytta möten på grund av allas olika scheman och uppdrag.  

Bemanning och behörighet, elevhälsa 

Tjänst *Antal 
deltids- 
tjänster 

Antal 
behöriga 

Antal 
obehöriga 

Antal 
samisktalande 

Kommentarer 

Skolläkare 4 4 - - * 

Skolpsykolog 5 5 - - * 

Skolsköterska 5 5 - 1 * 

Kurator 4 4 - - * 

Specialpedagog 5 5 - 3 * 
En specialpedagog 
arbetar både i 
Giron och 
Gárasavvon. 

 

*Sameskolstyrelsen har för Dearna sameskola avtal med Storumans kommun för skolläkare, 

skolsköterska och specialpedagog medan skolpsykolog och kurator är konsulter. I Kiruna 

kommun ingår sameskolorna i Giron och Gárasavvon i kommunens elevhälsa och i 

Jåhkåmåhkke och Váhtjer har vi avtal med enskilda konsulter för alla tjänster. I Váhtjer har vi 

inte haft tillgång till skolpsykolog och skolläkare i det främjande och förebyggande arbetet 

under hela läsåret.  
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Frånvaro 
Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan ska 

motverka det genom att systematiskt främja närvaro. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och 

individanpassning är några viktiga delar i det arbetet2.  

 

Tabell 1 Läsåret 2019/2020, statistiken för sameskolan i Jåhkåmåhkke är inte med på grund av att 

schemat inte varit registrerat i Infomentor hela läsåret. 

 

Tabell 2 Läsåret 2020/2021, statistiken för sameskolan i Jåhkåmåhkke är inte med på grund av att 

schemat inte varit registrerat i Infomentor hela läsåret. 

                                                           
2 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/franvaro-i-skolan 
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Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen 

Resultatet är gott, vi har i princip ingen ogiltig frånvaro under läsåret 2019/2020 eller 

2020/2021.  Tabell 1 visar frånvarostatistik för läsåret 2019/2020 och finns med som 

jämförelseår. Sameskolan i Jåhkåmåhkke följer statistiken för övriga skolor enligt den 

manuella dokumentationen. Vi kan se att det är hög frånvaro i december, mars och april på 

strax över 10 procent läsåret 2019/2020. Det kan förklaras med att det är en intensiv period i 

renskötseln och eleverna har beviljats ledighet för kulturdagar där man deltar i arbetet 

tillsammans med sina vårdnadshavare eller släktingar. Tabell 2 som visar läsåret 2020/2021 

visar att pandemin har gett höga utslag. Redan i december ökade frånvaron och i slutet på 

terminen var frånvaron över 20 procent, det var då pandemin var som värst på våra orter. 

Elever som var hemma på grund av karantän eller med milda symtom tog hem skolarbete 

vilket gav mildare konsekvenser för kunskapsutvecklingen.  

Skolchefens analys 
Under läsåret har EHT arbetat mer främjande och förebyggande med en god struktur vilket 

är en följd av vårt systematiska kvalitetsarbete. Skolan har tillgång till alla professioner inom 

elevhälsan på alla orter utom delvis i Váhtjer. Vi har under läsåret kunnat utföra ett bra 

främjande och förebyggande arbete samt att eleverna har möjlighet att få hjälp för 

individuella behov. Frånvaron har varit hög i perioder under året (se tabell 2), den kan 

härledas till pandemin. Vi kan se positiva resultat av insatser som exempelvis läs- och 

skrivträning och färdighetsträning i matematik. 

Utvecklingsinsatser, elevhälsa 
Vi ska fortsätta utveckla elevhälsoarbetet och nå ut till vårdnadshavarna med information 

om elevhälsan och likabehandlingsplanen. Eftersom läsåret 2020/2021 var påverkat av 

pandemin så hölls inga föräldramöten, det kommer vi ha läsåret 2021/2022 antingen digitalt 

eller i skolan. Vi ska förbättra rutinerna för att följa upp frånvaro och för att främja närvaro. 
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Samisk utgångspunkt, pedagogik, kultur 
och traditionell kunskap 

Huvudmannens prioriterade områden utifrån vårt systematiska 
kvalitetsarbete 2019/2020  
 

Samiska, språket och kulturen: 
Fortsätta arbetet med Sameskolstyrelsens  språkplan och skapa ett gemensamt 
styrdokument med mål utifrån samisk utgångspunkt, pedagogik, kultur och traditionell 
kunskap för skolans olika verksamheter. 

Samiska läromedel och samiska lärverktyg 
I sameskolan, förskoleklassen och på fritidshemmet arbetar man med den samiska litteratur 

som finns tillgänglig. Lärarna har också använt egenproducerat material. Sameskolstyrelsen 

arbetar med att skapa goda förutsättningar för läromedelsproduktion. Vi har två pedagoger 

som arbetar med läromedelsproduktion samt flera översättare för att kunna ge ut materialet 

på flera samiska språk. Sameskolstyrelsen är också medfinansiärer i flera läromedelsprojekt. 

Samiska läromedel och samiska lärverktyg, fjärrundervisning  
Fjärrlärarna har ett gemensamt Google Classroom där vi delar med oss  av det som är 

aktuellt inom läromedel och digitala lärverktyg. Pedagogerna använder sig också av olika 

appar i samiska och andra program i språkundervisningen. Under läsåret har de arbetat 

kollegialt med läromedel som de tillverkat. Det finns material från Skolverket och UR samt 

TV- program på samiska som är bra läromedel. Tre av fjärrlärarna har fortsatt uppdrag att 

göra digitala läromedel i samiska. 

Funktionell tvåspråkighet 
I skolan har alla elever i årskurs 6 nått kunskapsmålen i svenska och samiska, eleverna har 

betyg C till  B i samiska och A till C i svenska. Den stora utmaningen för lärarna är att få 

eleverna att tala samiska utanför lektionspasset, att övervinna så kallade språkspärrar. 

Pedagogerna har satsat på samiska arbetsområden som ger en röd tråd i verksamheten. 

Eleverna har undervisats med olika metoder och utvecklat olika uttrycksformer. Olika 

aktiviteter tillsammans med läs- och skrivundervisning har utvecklat elevernas språk vilket 

har lett till goda resultat, pedagogerna ser att språkintresset ökar hos eleverna när de själva 

känner att de utvecklas. 

 

I förskoleklassen har förskolläraren arbetat tematiskt med olika uttryckssätt och man 

använder olika uttrycksformer. Det traditionella lärandet, att lära sig genom egen erfarenhet 

praktiseras hela tiden.  
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På fritidshemmet har pedagogerna arbetat medvetet med Sámegiella/språket genom 

verksamhetens olika delar för att utveckla elevernas kunskaper och ordförråd i samiska och 

svenska. Språket är kopplat till leken, till praktiska göromål som slöjdande och traditionell 

kunskap, men även i all annan aktivitet. Eleverna pratar, skriver, läser och berättar, lyssnar 

och spelar spel på samiska. 

 

För fjärrlärarna är en utmaning att ge eleverna en språkarena, de flesta av våra elever är ofta 

ensamma om sitt språk i skolan och många av dem har inte språket i hemmet. Genom att 

göra studiegrupper i fjärrundervisningen får eleverna studiekompisar som de kan ha kontakt 

med också på fritiden. Olika grupper och appar på sociala medier är bra för de äldre 

eleverna, där kan de öva samiska med sina studiekompisar. 

Språkplan och styrdokument för samisk utgångspunkt 
Språkplanen är nästan klar3 för att implementeras för både personal och elever. Arbetet 

med ett styrdokument över samisk utgångspunkt i sameskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet är påbörjat och ska fortsätta under kommande läsår. Detta arbete är ett led i 

att skapa likvärdighet och höja kvaliteten i arbetet med samisk utgångspunkt och samiska 

språket som leds av våra förstelärare. 

Resultat och måluppfyllelse  

Resultatet är gott, alla elever når upp till kunskapskraven i samiska för årskurs 6 och har en 

god insikt i den samiska kulturen, samiska näringar och traditionell kunskap. 

Skolchefens analys 

Pedagogerna skapar språkarenor där samiskan blir det naturliga språket vilket är en 

beprövad metod för att utveckla ett språk. Förskoleklassens tematiska arbete med olika 

uttrycksformer ger eleverna möjlighet att lära sig språk genom egen erfarenhet. För att få till 

en likvärdighet vad gäller utbildning i samiska och samiska läromedel gentemot andra ämnen 

behövs betydande insatser, det finns behov av både digitala och analoga läromedel samt 

nationella prov och bedömningsstöd i samiska. 

Utvecklingsinsatser, samisk utgångspunkt, pedagogik, kultur och 
traditionell kunskap 
Förstelärarna kommer under läsåret 2021/2022 fortsätta leda arbetet med att utveckla ett 

styrdokument över hur man arbetar med samisk utgångspunkt i olika ämnen och årskurser. 

Parallellt med det arbetet ska språkplanen implementeras för både personal och elever. 

Sameskolstyrelsen ska också arbeta vidare med att få fler läromedel på samiska utgivna. Vi 

                                                           
3 Språkplanen är på korrekturläsning och ska översättas till nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. 
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har en pågående dialog med Skolverket och Utbildningsdepartementet angående bristen på 

nationella prov och bedömningsstöd i samiska som vi förväntar oss ska ge resultat.  
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Normer och värden (ur Lsam 2.1)  

Likabehandlingsplanen 2020 
Alla skolor, förskoleklasser och fritidshem har en likabehandlingsplan. Vi arbetar med 

sociogram för elever och trivselenkät genomförs för att kunna följa upp elevernas trivsel och 

trygghet på skolorna. Även förskoleklass och fritidshem har genomfört trivselenkät med 

eleverna. 

Trygghet och trivsel  
Normer och värden är ett prioriterat område på alla våra skolor, det har visat sig vara ett 

framgångsfaktor för elevernas skolgång. Varje klass på skolan, i förskoleklassen och på 

fritidshemmet arbetar man med normer och värden på olika sätt. Barnkonventionen och 

arbetet med demokrati finns med hela tiden. Vi ser också på samernas traditionella livsstil 

och hur man har arbetat nära varandra för att klara att lösa olika saker. Genom enkäter, 

elevsamtal, utvecklingssamtal och arbetslagens gemensamma arbete kan vi snabbt se och 

åtgärda om det finns platser eller moment som upplevs otrygga på skolan. Detta tillsammans 

med ett gott samarbete med vårdnadshavare ger goda förutsättningar för elevernas 

trygghet och trivsel. 

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen 

Resultatet är gott. Vi kan se att det främjande och förebyggande arbetet ger önskat resultat. 

Enkäterna visar att eleverna är trygga och trivs både i skolan, i förskoleklassen och på 

fritidshemmet. På rasterna är behovet av vuxenstöd stort och vi kan se att vuxennärvaro 

skapar trygghet och eleverna har hittat nya lekkamrater och nya lekar då de fått hjälp med 

det. 

Skolchefens analys 
Arbetet fungerar väl, vid incidenter har pedagogerna arbetat enligt likabehandlingsplanen 

vilket har gett gott resultat. När ärenden har följts upp och efter utvecklingssamtalen visar 

det sig att eleverna känner sig trygga i skolan. Alla jobbar målmedvetet med förebyggande 

och åtgärdande insatser för trygghet, trivsel och arbetsro i skolan. Det finns alltid rastvakter 

ute på skolgården som hjälper eleverna med aktiviteter. Lärarna har ett gott samarbete med 

vårdnadshavarna. Fritidshemmet har haft elever från förskoleklass till årskurs 6. Samarbetet 

mellan årskurserna har lett till sammanhållning, eleverna känner varandra över årskurserna 

och konflikterna har minskat. 

Utvecklingsområden, normer och värden 
Det är framgångsrikt att ha en likabehandlingsplan utfärdat tillsammans med elever och där 

vårdnadshavarna har varit referensgrupp. Samverkan med hemmet ska utvecklas, bland 

annat genom utökad samverkan via föräldraråd samt att göra bättre föräldraenkäter och 

följa upp svarsfrekvensen. 
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Kunskaper/utveckling och lärande (ur 
Lsam 2.2) 

Huvudmannens prioriterade områden utifrån vårt systematiska 
kvalitetsarbete 2019/2020  
 

Kunskaper, utveckling och lärande 
Sameskolstyrelsens rektorer och pedagoger ska utveckla användandet av Infomentor för 
att samla dokumentationen för analys av kunskaper, utveckling och lärande. 

 

Resultat och måluppfyllelse 

 

 
Tabell 3, Kunskaper årskurs 3 vårterminen 2021. 

Resultatet i årskurs 3 är gott, vi har några elever som inte når målen men de har 

åtgärdsprogram och utvecklas positivt. I sameskolans årskurs 3 går 26 elever, i tabellen 

saknas bedömningar på samtliga elever i ämnena biologi, idrott och hälsa, musik, och teknik. 

Detta beror på att de har undervisats och bedömts under höstterminen och undervisande 

lärare har inte överfört resultatet till vårterminen. 
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Tabell 4, Kunskaper årskurs 6 vårterminen 2021. 

Resultatet i årskurs 6 är gott, flertalet elever har godtagbara kunskaper eller mer än 

godtagbara kunskaper. Vi har fyra elever som inte når målen trots åtgärdsprogram med olika 

insatser och de har lämnat årskurs 6 utan godkända betyg i alla ämnen. I sameskolans 

årskurs 6 går 21 elever, i tabellen saknas bedömningar på samtliga elever i ämnena fysik, 

geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, religion, samhällskunskap och teknik. Detta 

beror på att de har undervisats och bedömts under höstterminen och undervisande lärare 

har inte överfört resultatet till vårterminen. I moderna språk har några elever läst samiska, 

svenska eller engelska och då syns det inte i tabellen. 

 Resultat och måluppfyllelse, fjärrelever 

Resultatet för fjärreleverna är gott, alla elever som läser för betyg har nått E eller högre i modersmål 

och D eller högre i moderna språk enligt tabell 5 och 6. 

Modersmål 

Betyg F E D C B A Antal elever 

Årskurs 6 0 6 9 4 2 0 21 

Årskurs 9 0 0 3 1 2 2 8 

Gymnasiet 2 0 0 0 0 0 1 1 

Totalt antal betyg 0 6 12 5 4 3 30 
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Tabell 5 

 

Moderna språk 

Betyg F E D C B A Antal elever 

Årskurs 6 0 0 2   1 3 

Årskurs 9 0 0 2 0 1 3 6 

Gymnasiet 2 0 0 0 0 0 1 1 

Totalt antal betyg 0 0 4 0 1 4 9 

Tabell 6 

Skolchefens analys i förhållande till de nationella målen  
Eleverna i årskurs 3 når målen i hög grad, vi kan se att de åtgärder som sätts in i tidig ålder 

ger resultat för elever med behov av stöd. Eleverna har utrymme att utvecklas individuellt 

efter mognad. Eleverna i årskurs 6 har godtagbara kunskaper i alla ämnen och flera elever 

har mer än godtagbara kunskaper. Resultatet för fjärreleverna är gott, alla elever har fått 

betyg i både modersmål och moderna språk. Elevernas förkunskaper är mycket varierande 

från rena nybörjare till modersmålstalare och pedagogerna anpassar undervisningen 

därefter. 

Utvecklingsområden, kunskaper/utveckling och lärande 
Vi ska utveckla förmågan att analysera undervisningen och anpassa den efter elevernas 

behov och förutsättningar. Detta kan göras genom kollegialt lärande exempelvis genom 

Skolverkets lärportal för kollegialt lärande som skulle öka likvärdigheten i undervisningen för 

alla elever. Utöver det ska vi utveckla användandet av verktyget Infomentor så vi kan 

använda analysverktyget utan att leta information manuellt. Det kommer att göra våra 

jämförelser tydligare och vi kan följa upp resultatet på ett bättre sätt. 
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Förskoleklassen (ur Lsam 3) 

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen  i 
språk och matematik 

 

Ämne Antal elever Elever som inte når alla delmål 

Svenska 32  

Matematik 32  

 
Förskoleklassens elever är bedömda enligt bedömningsstöden Hitta Språket och Hitta 

matematiken samt att elevernas kunskaper och förmågor även bedömts vid andra tillfällen 

under läsårets gång. Alla elever når målen i svenska och matematik. Det som enskilda elever 

haft svårigheter med har tränats extra på och begrepp har befästs.   

Skolchefens analys 
Resultatet för eleverna i förskoleklassen är gott. Undervisningen har fokuserat extra på de 

moment som eleverna måste jobba med som begrepp inom matematik, ljud, ord och 

stavelser inom läsning. Detta har lett till att alla elever är läsare på olika nivåer. Vi kan se att 

eleverna får goda kunskaper och att de åtgärder som sätts in i tidigt under läsåret ger 

resultat. Eleverna har utrymme att utvecklas individuellt efter mognad. 

Utvecklingsområden, förskoleklassen 
Rektor följer upp undervisningen, detta kan göras genom kollegialt lärande till exempel via 

Skolverkets lärportal för kollegialt lärande som skulle öka likvärdigheten i undervisningen för 

alla elever. En rektor ser att man behöver påbörja arbetet med bedömningsstöden tidigare 

på läsåret. 
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Fritidshemmet (ur Lsam 4) 

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till det centrala innehållet 
Natur och samhälle 

På fritidshemmen har vi sammanlagt 89 elever. Gemensamt för de olika fritidshemmen är 

att de har arbetat med företeelser och samband i naturen utifrån samiskt perspektiv, där 

djur, eld, vatten och renen är viktiga element. Planeringen utgår från de samiska åtta 

årstiderna och årshjulet vilket leder till att olika aktiviteter följer det samiska traditionella 

göromålen. Eleverna har också möjlighet att välja olika lekar och spel på fritidshemmet, då 

praktiseras olika regler och förståelsen för att dessa finns aktualiseras. Normer och värden i 

samspel med varandra när man träffas i mer åldersblandade grupper är centralt, pedagoger 

och elever utvecklar verksamheten tillsammans. Årets planeringar har fått revideras på 

grund av pandemin och den mesta tiden har tillbringats utomhus i närmiljön. 

Skolchefens analys 
Resultatet är gott. Fritidshemmen har arbetat ur ett samiskt perspektiv med traditionell 

kunskap. Fritidshemmen har forskande arbetssätt med praktiska moment som leds av 

pedagoger med kunskap i samiskt språk och traditionell kunskap. De arbetar aktivt med 

normer och värden som är bärande för individen i all framtid. 

Utvecklingsområden 
Fritidshemmen ska utveckla samarbetet med skolan och  även arbetet med samisk 

utgångspunkt och traditionell kunskap. Ett tillvägagångssätt är att skapa nätverk för 

personalen på våra fritidshem, organisationen för det ska ses över i ledningsgruppen.  
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Arbetsmiljöarbete 
Medverkan i arbetsmiljöarbetet innebär delaktighet i alla delar av verksamheten och på alla nivåer på 

arbetsplatsen när det gäller frågor och aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medverkan är särskilt 

viktig när det gäller planering, information och utbildning rörande arbetsmiljöfrågor. 

 
Huvudmannens prioriterade områden utifrån vårt systematiska 
kvalitetsarbete 2019/2020  
 

Systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljö  
Sameskolstyrelsen ska fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat 
genom att ingå i ett samarbete med Skolverket under läsåret 2020/2021.  
Arbetsmiljöarbetet ska också utvecklas, ledningsgruppen ska påbörja en utbildning i 
arbetsmiljö för våra rektorer som ett första steg.  

 

Huvudmannens systematiska arbetsmiljöarbete är under utveckling. Det har legat högt på 

dagordningen att ha en utbildning i ledningsgruppen som har påbörjats under året men som 

blev pausad på grund av pandemin. I mars 2020 hamnade fokus på handlingsplaner för 

arbetsmiljö under corona och dessa har uppdaterats löpande. Vi har ett gott samarbete med 

fackförbunden och träffas på samverkansmöten en gång i månaden. Ledningsgruppen har 

arbetsmiljö på agendan på alla möten på olika nivåer och skyddsombud finns på de flesta 

enheter i vår verksamhet. Vid tillbud skrivs tillbudsrapporter som följs upp i verksamheten, 

de anmäls även till arbetsmiljöverket och följs upp av arbetsgivaren. 

Resultat och måluppfyllelse 
Resultatet är gott, det systematiska arbetsmiljöarbetet har dock under 2020 till stor del 

handlat om att hantera coronapandemin för att undvika smittspridning. Vi har upprättat och 

följt våra handlingsplaner och klarat att undvika smittspridning relativt bra. 

Arbetsmiljöutbildningen i ledningsgruppen har påbörjats liksom samarbetet med Skolverket 

gällande systematiskt kvalitetsarbete. 

Skolchefens analys av resultat och måluppfyllelse 
Sammanfattningsvis är skolchefens analys att skolans arbetsmiljöarbete bedrivits i enlighet 

med Arbetsgivarverkets föreskrifter. Det innebär bland annat att vi genom riskanalyser 

kartlägger och tar fram åtgärder mot risker på arbetsplatsen för att förebygga 

arbetsmiljöproblem.  
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Utvecklingsområden, arbetsmiljö 

Under läsåret 2021/2022 ska vi göra klart den påbörjade utbildningen Systematiskt 

arbetsmiljöarbete i ledningsgruppen och implementera den reviderade arbetsmiljöpolicyn 

och den nya delegationsordningen med eget avsnitt för arbetsmiljön.  
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Kost  
Sameskolstyrelsen har egna kök på sameskolorna i Giron, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna. 

De följer vår kostpolicy och serverar eleverna hemlagad mat varje dag. Vår kökspersonal har 

god kunskap i det samiska köket och därutöver har de utbildning eller gedigen erfarenhet av 

arbete i kök. Kocken/kokerskan  planerar och förbereder för alla verksamhetens måltider 

och arbetar för att skapa positiva måltidsupplevelser med fokus på samisk kultur och 

tradition samt hållbar utveckling. Utöver det har de  kvalitetssäkrat  verksamheten 

fortlöpande, exempelvis utförs egenkontroll enligt HACCP. Kökspersonalen har ansvar för 

lokalen, kök, disk och matsal på våra skolor.  

Resultat och måluppfyllelse 
Resultatet är gott. På fritidshemmet serveras frukost till de barn som börjar tidigt och 

mellanmål utöver lunchen. Våra måltider håller god kvalitet och våra elever uppskattar 

maten mycket, det framgår inte minst när eleverna kommer på besök efter att ha lämnat 

sameskolan för att gå vidare till nästa årskurs. Vi har inte haft några anmärkningar vid 

livsmedelskontrollerna som utförs och vi arbetar med att servera lokal, ekologisk och samisk 

mat till eleverna. 

Skolchefens analys av resultat och måluppfyllelse 
Sammanfattningsvis är skolchefens analys att skolans måltidsservering bedrivits i enlighet 

med Sameskolstyrelsens kostpolicy och livsmedelsverkets rekommendationer. 

 

Utvecklingsområden 
Vår kökspersonal har efterfrågat utbildning, bland annat när det handlar om matallergier 
vilket vi kommer att försöka tillgodose under läsåret.  
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Huvudmannens utvecklingsinsatser  
läsåret 2021/2022 

Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2020/2021 
 

Samiska, språket och kulturen: 
Vi ska implementera Sameskolstyrelsens språkplan och skapa ett gemensamt 
styrdokument med mål utifrån samisk utgångspunkt, pedagogik, kultur och traditionell 
kunskap för skolans olika verksamheter. Arbetet leds av våra två förstelärare.  
 
Vidare har Sameskolstyrelsen beslutat att fortbildning i samiska, samisk kultur och 
pedagogik är prioriterat. Sameskolstyrelsen bidrar med 15 procent nedsatt arbetstid med 
lön för de som läser Skolverkets utbildning till modersmålslärare eller annan kurs i samiska, 
samisk kultur eller pedagogik läsåret 2021/2022 

 

 

 

Systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljö  
Sameskolstyrelsen ska fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat 
genom samarbetet med Skolverket under läsåret 2021/2022.  Arbetsmiljöarbetet ska också 
utvecklas, ledningsgruppen ska göra klart den påbörjade utbildningen i arbetsmiljö samt 
implementera  den reviderade arbetsmiljöpolicyn och den nya delegationsordningen. 

 

 

 

Kunskaper, utveckling och lärande 
Sameskolstyrelsens rektorer och pedagoger ska utveckla användandet av Infomentor för 
att samla dokumentationen och på så vis utveckla undervisningen genom att analysera 
elevernas kunskapsutveckling och lärande. 
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