Systematiskt kvalitetsarbete
Rektors rapport
Skola: Garasavvon
Rektor:Birgit Skum Påve

2021-06-22

Systematiskt kvalitetsarbete under
läsåret
Bilden visar årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet som ska bygga på arbetslagens arbete
under läsåret: pedagogisk dokumentation inklusive individuella och kollegiala
reflektioner/reflektioner med barnen samt avstämningar inklusive analyser.
Se även dokumentet: Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet inom Sameskolstyrelsen.
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Organisation
Antal elever i skolan

Födelseår

2012
Åk F

2011
Åk 1

2010
Åk 2

2009
Åk 3

200
8
Åk 4

2007
Åk 5

2006
Åk 6

Totalt
flickor

Antal flickor

0

2

3

1

2

2

0

10

Antal pojkar

2

2

1

2

4

2

4

Totalt antal
elever/födelseår

2

4

4

3

6

4

4

Totalt
pojkar

Totalt
antal
elever
27

17

Klassindelning
F-2, 3-4, 5-6.

Antal elever i fritidshemmet

Födelseår

2012
Åk F

2011
Åk 1

2010
Åk 2

2009
Åk 3

200
8
Åk 4

2007
Åk 5

2006
Åk 6

Totalt
flickor

Antal flickor

0

2

1

0

0

0

0

3

Antal pojkar

2

1

0

1

0

0

0

Totalt antal
elever/födelseår

2

3

1

1

0

0

0

Totalt
pojkar

Totalt
antal
elever
7

4
3

4

Modersmål
Majoriteten av eleverna har nordsamiska som modersmål.

Modersmål

Åk 0

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Svenska

0

0

1

0

0

1

0

Nordsamiska

2

4

3

3

6*

3

4

Sydsamiska

0

0

0

0

1*

0

0

Totalt

2

4

4

3

6

4

4
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* elev som har nord och syd samiska som modersmål och har undervisning i syd och
nordsamiska.

Åtgärdsprogram
Fyll i Infomentor, sätt in tabell
Antal åtgärdsprogram per årskurs
Klass

Åtgärdsprogram

Avslutade åtgärdsprogram
2021-06-12

1

1

6

3

3

Totalt

4

4

1
2
3
4
5

Undervisande pedagog uppmärksammar och ärendet tas upp på EHT där rektor beslutar att det ska
påbörjas en pedagogiska kartläggning. Pedagog och specialpedagog kartlägger om åtgärdsprogram
ska upprättas. Arbetar mot målen, utvärderar och avslutar och upprättar ett nytt åtgärdsprogram om
behov finns.

Rektors analys
Rektor känner till elevernas svårigheter och behov av stödåtgärder. Under skolåret har återkommande
kartläggningar gjorts av lärare för att bättre kunna stötta elever i deras måluppfyllelse. Lärare har
bedömt elevernas kunskaper och satt in insatser. Trots detta har vi haft elever som inte nått upp till
kursplanemålen. Åtgärdsprogram är upprättade och avslutade under ledning av specialpedagog.
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Lärarna sätter in åtgärder och använder olika arbetsmetoder för olika moment som elever har
svårigheter för att nå målen i matematik och svenska. Eleverna och vårdnadshavarna är delaktiga

i åtgärdsprogram och insatser.

Utvecklingsinsatser
Under nästa läsår kommer arbetslaget att ha utbildning med elevhälsan i värdegrundsarbete
●
●
●

Hur kan rutiner vara till hjälp i skolvardagen
Främja skolnärvaro
övergripande om rutiner och forum

Bemanning/behörighet
Tjänst

Antal
tjänster

Antal
Antal
behöriga obehöriga

Antal behöriga
i ämnet
samiska

Kommentarer

Grundskollärare

5

3

1

Alla talar samiska

Förskollärare

1

1

talar samiska

Fritidspedagog

1

1

talar samiska

Elevassistent

2

1

Modersmålslärare

3

3

2

1

talar samiska
talar samiska

Vi har behöriga lärare i:
X☐Nordsamiska
☐Umesamiska

☐Lulesamiska

X☐Sydsamiska

☐Pitesamiska

Rektors analys
Karesuandos lärarresurs tilldelning var 280%. En lärare har haft 15% nedsättning för studier, en lärare
20% nedsättning. Ht-20 har en lärare gått Skolverkets utbildning med språk och samiskt perspektiv via
högskolan i Kautokeino och haft nedsättning 15%. En lärare har haft 30% nedsättning för annat
uppdrag. All personal har samiska som undervisningsspråk.
Karesuando är en liten enhet medför att arbetslaget tillsammans måste lösa lektioner, slå ihop
grupper, vikariera för varandra samt ta in vikarier, som kan vara svårt att hitta.
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Detta påverkar undervisningen negativt främst för de elever med särskilda behov som behöver
struktur över dagen. Klasslärare som har ansvaret för en klass och som undervisar i de flesta ämnena.
Elevassistenter följer en elev under skoldagen.

Utvecklingsinsatser
Fortsatt satsning att lärare utbildar sig för kompetens i samisk historia och samiskt perspektiv och en
lärare som kommer att börja Skolverkets utbildning med språk och samiskt perspektiv via högskolan i
Kautokeino till ht 21 och en lärare som kommer att fortsätta till vt-22 med del 2. Förskolläraren har
läst skolverkets webbaserade kurs om fritidshem för att få kompetens inom fritidshem.

Elevhälsa
Bemanning och behörighet
Tjänst

Antal
tjänster

Antal
Antal
behöriga obehöriga

Antal
samisktalande

Kommentarer

Skolläkare

1

1

0

tillgång till
skolläkare genom
Kiruna kommuns
Elevhälsa

Skolpsykolog

1

1

0

tillgång till
skolpsykolog
genom Kiruna
kommuns
Elevhälsa

Skolsköterska

1

1

1

tillgång till
skolsköterska
genom Kiruna
kommuns
Elevhälsa

Kurator

1

1

0

tillgång till kurator
genom Kiruna
kommuns
Elevhälsa

Specialpedagog

1

1

1

Delas med Kiruna
Sameskola
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Systematiska kvalitetsarbetet inom området elevhälsa:
sameskola:
Vi följer upp under läsåret elevernas kunskapsutveckling på arbetsplatsträffar. Lärarna lyfter elever
med svårigheter och anpassningar och det görs pedagogisk kartläggning tillsammans med
specialpedagog. Alla eleverna får förförståelse och ska känna trygghet över skoldag/skolvecka på
morgonen, vad som ska hända under skoldagen och vilka lärare de ska ha. Elever med särskilda behov
får förförståelse i aktuell text inför lektion i ex So-ämnen. Elev får förförståelse och stöd för att veta
förväntningar på eleven. Löpande under året följs elevernas kunskapsutveckling på lärares
arbetsplatsträffar med regelbundna elev genomgångar. Lärare lyfter elever med svårigheter och
anpassar i ordinarie undervisning. Om anpassningarna inte ger resultat görs en pedagogisk
kartläggning med hjälp av specialpedagog. Rektor beslutar om upprättande av åtgärdsprogram, stöd
och anpassningar sätts in. Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd följs. Elevärende lyfts i
miniteamet som består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och skolkurator/skolpsykolog.
Miniteamet har regelbundna möten, beslutar om vad som ska göras i elevärenden, vid terminsavslut
utvärderas EHT arbetet med miniteamet. Pedagogerna får handledning av skolpsykolog vid olika
tillfällen och behov. Pga av covid-19 har vi inte kunnat tillsammans med elevhälsan arbeta vidare med
värdegrundsarbetet som startades tillsammans med elevhälsan tidigare läsår. De elever som har
behov av individuella anpassningar får det.

Förskoleklass och fritidshem: Vi följer upp under läsåret elevernas kunskapsutveckling på
arbetsplatsträffar. Lärarna lyfter elever med svårigheter och anpassningar och det görs pedagogisk
kartläggning tillsammans med specialpedagog. Alla eleverna får förförståelse och ska känna trygghet
över skoldag/skolvecka på morgonen, vad som ska hända under skoldagen och vilka lärare de ska
ha.Elev får förförståelse och stöd för att veta förväntningar på eleven. Löpande under året följs
elevernas kunskapsutveckling på lärares arbetsplatsträffar med regelbundna elev genomgångar.
Lärare lyfter elever med svårigheter och anpassar i ordinarie undervisning. Om anpassningarna inte
ger resultat görs en pedagogisk kartläggning med hjälp av specialpedagog.

Hälsofrämjande arbete under läsåret:
Motiverar eleverna till rörelse under hela läsåret, detta har medfört att eleverna blivit
piggare och motiverade. Trivselsamtal med eleverna hålls utifrån trivselenkäter.
Arbetat vidare med att skapa trygghet och studiero. Skolsköterska har hållit hälsosamtal.
Skolan har hela läsåret samtalat och följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer pga
covid-19. Utomhusaktiviteter har planerats i större utsträckning. Inga utomstående har fått
komma in i skolan pga smittspridningen. I Kiruna kommun har alla skolor haft tillgång till
hemma studier i slutet på vårtermin då det varit en stor smittspridning. Sameskolan har varit
delaktig i projektet Fotbollsgnistan som har introducera fotbollsträning för blandade grupper.

Rektors analys
Under läsåret har vi arbetat med värdegrundsarbete och elevhälsoarbete och ser positiva
resultat i: klass 3-4 som har mindre konflikter och eleverna mår bra och trivs i skolan,
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samarbete mellan hem och skola gällande elevhälsoarbete har lett till gemensamt tänk och
planering för elever i behov av särskild stöd. Lärare känner sig positiva över skolarbetet och
att de nått de planerade målen för eleverna i relativt stor utsträckning.

Utvecklingsinsatser
Vi har haft raster olika tider för f-2 och 3-6 för att minska konflikter och öka trygghet för elever i olika
perioder under läsåret 20/21. I samma perioder har vi haft fler rastvakter för att öka tryggheten hos
eleverna. pedagoger har mött upp i korridorerna i skolan, utanför matsalen, raster och i alla
utrymmen för att minska kränkningar bland elever. Vi kommer att fortsätta med
värdegrundsarbetet/hälsofrämjande plan tillsammans med skolsköterska,kurator och psykolog,
elevhälsan i elevgrupperna nästa läsår.

Samisk utgångspunkt, pedagogik, kultur,
tradition och traditionell kunskap
sameskola:
Under läsåret 20/21 har vi arbetat med att stärka det samiska perspektivet och språket i
undervisningen. Vi har arbetat med olika teman, haft utedagar och bjudit in informanter.
Våra teman och utedagar är knutna till den traditionella samiska kulturen.
Teman som vi har arbetat med:
- Vi har uppmuntrat eleverna till friluftsliv och fysisk aktivitet i närområdet som är
knutna till det samiska, t ex snara ripor, fiska mm.
- Arbetat med samiska matematikbegrepp t ex goartil, goartilastit, salla, lávki,
beanagullan mm.
- Tema Lávvu: Vi har rest och risat (durgen) lávvun, bakat glödkakor och lärt oss olika
begrepp som hör till lávvun.
- Tema traditionell samisk berättarkonst och slöjd har genomförts med hjälp av
informanter: Solveig Labba och Aslat Simma.
-

Tema ripsnarning, lärt begreppen som används i ripsnarning. Informant
Henrik-Gustav Påve

-

Teater: samisk giellacirkus, meän kieli Helmi ja Hasse.

-

Samiska nationaldagen firades på skolan med fika och lekar. I samband med detta
hade vi en hel vecka med samiska teman.

-

V.43 och V.5 har vi haft Giellavahkku med samiska teman.

-

Vi har under läsåret fortsatt att arbetat med IKT för att motivera och utveckla
elevernas lärande.

-

Förskoleklass och fritidshem:Under läsåret 20/21 har vi arbetat med att stärka det
samiska perspektivet och språket i undervisningen. Vi har arbetat med olika teman,
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haft utedagar och bjudit in informanter. Våra teman och utedagar är knutna till den
traditionella samiska kulturen.

Samiska läromedel och samiska lärverktyg
Pedagogerna tillverkar egna läromedel och söker läromedel utifrån ett samiskt perspektiv.
Åk 1: AÁBC bargogirji, lohkangirji, Áppes läsebok, Áppes Čakčii,Giđđa arbetsböcker, Algu, Gaggi 1,
Dieppe Dáppe, Sarrit, AÁBC, Bustávvagiisá. Samiska appar, spel, filmer. Samiskt temaarbete,
tipsrundor. Lohkanfieski,Ádji – Sámi álbmotbeaivvi buđaldeamit, Almmálaš sarvvabivdu mii ii goassige
noga
Åk 2: Áppes giđđa, Gaggi 2, Joatka,sarrit, Samiska appar, spel, filmer: Bilderböcker på samiska.
Samiska nätsidor. Youtube-samiska. Lohkanfieski,Ádji – Sámi álbmotbeaivvi buđaldeamit, Almmálaš
sarvvabivdu mii ii goassige noga

Åk 3:
Sarrit, Jokna, Táhppán Siun Á läsebok och arbetsbok. Logan fal, Lohkanfieski,
e-girjjis, cugo girjji ,stálumuitalusa Filmmat: Ailus resa, Elli-Kari Pavval, Ainbo- Amazonasa,
oddasat
Åk 4:
Táhppán Siun Á läsebok och arbetsbok. Lohkanfieski. Youtube-samiska. Book creator, cállit muitalusa
skönlitterära böcker, faktaböcker, dramatiserat, e-girjjis, cugo girjji ,stálumuitalusa. Filmmat: Ailus
resa, Elli-Kari Pavval, Ainbo- Amazonasa, oddasat

Åk 5:
Táhppán Siun Á läsebok och arbetsbok, logan eambbo, läse-och arbetsbok, Gaggi 5-6. Giellabálggis 5-6
läse- och arbetsbok. Heargeloahpa läsebok/grammatik.Mu giella 4-5-6, e-girjjis Lohkanfieski, Samiska
appar. Sanit.oahpa.no Samiska spel, samiska filmer, samiska nätsidor. Samiska lexikon.

Youtube-samiska.
Åk 6:Táhppán Siun Á läsebok och arbetsbok, logan eambbo, läse-och arbetsbok, Gaggi 5-6.
Giellabálggis 5-6 läse- och arbetsbok. Heargeloahpa läsebok/grammatik.Mu giella 4-5-6, e-girjjis
Lohkanfieski, Samiska appar. Sanit.oahpa.no Samiska spel, samiska filmer, samiska nätsidor.
Samiska lexikon. Youtube-samiska.
Uppdaterar med nya läromedel från Sverige, Norge och Finland. Använder samiska media,
digitala läromedel. E-girji, nrk, nrk super,yle,svt, ur.se, davvi girji, ovttas.no, satnigirji app,
giella speallu,
Skriv eventuella behov av utvecklingsinsatser:
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Vi ser ett stort behov av att utveckla samiska IKT läromedel som ljudböcker, pedagogiska
spel, arbetsmaterial i samtliga ämnen. För att kunna genomföra teman måste man ha bra
planering, tillgång till arbečeahppi, resurser i form av personal, tid och ekonomi.
Att eleverna får uppleva mer drama och teater för att bland annat utveckla språket och social
kompetens.er tid för framställning, råd, tips och utbildning till pedagoger.

Funktionell tvåspråkighet
Eleverna ska behärska samiska och svenska i tal, skrift och läsa. Målet är att få eleverna ska
läsa, skriva och tala samiska. I skolan är det samiska språket ett levande språk som hörs i
klassrum, raster i alla situationer.
betyg samiska tre elever E, en elev F
betyg sv tre elever E, en elev F
I undervisningen för att utveckla det samiska språket arbetar vi med olika samiska teman för att
eleverna ska utveckla och berikas i det samiska språket.

Rektors analys
De flesta eleverna i åk 6 har nått till kunskapsmålen i svenska och samiska med spridningen i
betyg F-E. Så gott som alla elever använder samiska som samtalsspråk, lektionstid och under
raster. Alla elever förstår samiska.
Vi har följt Sams årshjul följs i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket gjort att det blivit mer
strukturerat och sammanhållet arbete. Motivationen höjs hos elever då de får använda
datorer och varva med böcker. ILT är ett bra stöd för elever som inte har så bra läsförståelse.
Eleverna ökar sitt ordförråd och det finns texter både på svenska och engelska. ILT och IKT är
bra för alla elever för att utveckla sina kunskaper. Gleerups läromedel kan man använda
tillsammans med google classroom och där är det enkelt att följa elevernas arbeten och ge
respons på dessa. Gleerups läromedel saknar det samiska inslagen, som att inga texter är på
samiska och det hade varit till stor hjälp i många ämnen ex. So/No. Som det ser ut nu så
måste läraren först ta det samiska innehållet/perspektiven i klassen muntligt och med andra
hjälpmedel och sedan kan man fortsätta arbeta i Gleerups läromedel. Det borde finnas ett
liknande material i Samiskan som det finns i Svenskan i Gleerups.
Aktiviteterna under samiska veckan var uppskattade. Eleverna fick kunskaper i hur man
arbetar med ex. silver och att pyssla med naturmaterial. De fick också lära sig nya ord och
begrepp på saker som man använde förr i tiden.

Utvecklingsinsatser
Vi ser ett stort behov av att utveckla samiska IKT läromedel som ljudböcker, pedagogiska
spel, arbetsmaterial i samiska. För att kunna genomföra teman måste man ha bra planering,
9

2021-06-22
tillgång till arbečeahppi, resurser i form av personal, tid och ekonomi. Att eleverna får uppleva
mer drama och teater för att bland annat utveckla språket och social kompetens.

Alla anställda samtalar med alla elever på samiska under lektioner och raster, under alla
situationer i skolmiljön. Olika temaarbeten i olika ämnen för att ge eleverna berika deras
språk och bekanta sig med mer och nya ord i samiska.

Normer och värden (ur Lsam 2.1)
Ange var för sig sameskola, förskoleklass och fritidshem.
I vår planering och i vår undervisning utgår vi från samiska värderingar och traditionell
kunskap och detta genomsyrar hela verksamheten. För oss är det viktigt att den traditionella
kunskapen och tänket går vidare till nästa generation. Eleverna får ta del av traditionell
samisk etik och moral genom att lära dem “sátnevádjasat ja diiddat” t ex respektera natur
och djur, de äldre och din nästa.
Klassens regler tas fram med eleverna i början av läsåret. Reglerna finns i alla
klassrum på samiska och svenska. Dagligen samtalar vi med eleverna om hur vi
ska vara mot varandra. Vid behov samtalar vi om utanförskap och mobbing. På
morgonsamlingen samtalar vi om aktuella händelser både på skola och i
omvärlden och eleverna får förförståelse inför skoldagen på samiska.
Teambuilding/ovttas bargu ja gulahallan är en viktig del i arbetet med normer och värden
inom det samiska livet/siida systemet, en lärdom för elevernas framtid. En mycket bra
metod för att få eleverna att samarbeta, acceptera varann och ta ansvar. All planering och
allt vi gör, utgår från den värdegrunden.
Vi arbetar även med värdegrundsarbetet, ”De 35 viktiga”. Detta genom att genast ta upp
problem som uppstår och följa planen vi har. Vi samtalar med eleverna om trygghet på
skolan och minst en gång per år tittar/pratar vi om det finns otrygga platser på skolan och på
skolgården. Vid incidenter använder vi oss av skolmedling. Incidenterna dokumenteras i
medlingspärm och loggbok. För att eleverna ska känna sig trygga så har de bestämda
sittplatser i klassrummet och i matsalen. Under skoltid samlas mobiltelefoner in för att
motverka mobbning och kränkningar. Under skoldagen har vi pedagoger ute på rast,

pedagoger som äter med eleverna och pedagog vid bussavgångar. Vi har minst 1 gång per
termin utvecklingssamtal

Likabehandlingsplanen 2020
Vilka kartläggningsmetoder har ni använt för att veta nuläget av trygghet och trivsel i
klassen/klasserna/fritidshemmet?
För att ta reda på hur trivseln på skolan ser ut så använder vi oss av elevenkäter. Vi har olika enkäter
för klasserna. vi samtalar med eleverna i grupp och enskilt
Åk 5- 6 har under läsåret arbetat med värdegrundsarbete, fastlagd lektion en gång i veckan.
Pedagogerna följer Plan mot kränkande behandling och skolmedling. Vid behov tas samtal, enskilt
eller i grupp. Vid behov observerar vi, följer upp och stödjer eleverna. Vi använder oss av
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sociogram,främja skolnärvaro, ett verktyg och vägledning för skolan utarbetad av Kiruna kommuns
Elevhälsa och främja en god lärmiljö- ett verktyg och en vägledning för skolan kring tidiga och
samordnade insatser.

Trygghet & Trivsel
Hur stor var svarsfrekvensen i klassen/ klasserna/fritidshemmet?
Vad visar elev och föräldraenkäten?

Alla elever har svarat på enkät. Föräldraenkät har vi ej haft.

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen
Elevenkät har genomförts varje termin inför utvecklingssamtal. 99% av eleverna känner sig bra när de
är i skolan, 100% jobbar bra på lektionerna, 100% tycker att det är bra med klasskompisarna, 99%
tycker det är bra på rasterna, 95% känner sig bra med idrotten 5 % tycker sådär, 100% tycker det är bra
matsalen, 75% av de som haft fritids tycker att det varit bra. Kartläggning av skolområdet inomhus och
utomhus är gjorda med eleverna.Karta över skolområdet. Dorvvuheapme/otrygga platser. Det finns
få ställen där eleverna känner sig otrygga.
Vid närmare analys ser vi att ca 20 % av våra elever har svårt att följa skolans regler, normer och
värderingar. Vi har med andra ord inte nått alla elever ej heller dess vårdnadshavare. Hem och skola
har i dessa fall inte samsyn.
I början av skolåret lekte eleverna i olika åldrar, men under vårterminen har vi varit tvungna till att
dela på låg-och mellanstadiets raster p g a konflikter och otrygghet bland eleverna.
Arbetet med värdegrunden och de gemensamma reglerna är en pågående process. Vi ser ett behov
av att arbeta vidare med värdegrunden. Det är viktigt att göra eleverna medvetna om etiska
ställningstagande, som grundar sig på mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar. Fortsätta arbeta med samisk etik och moral att respektera natur och djur, de äldre och
din nästa. Vi behöver även arbeta vidare med elevernas respekt för närmiljön. Under vårterminen
har skolan deltagit i “Håll Sverige Rent” och städat i närområdet.

Rektors analys
Till en viss del har måluppfyllelsen nåtts och vi kommer att fortsätta arbeta vidare med detta. Vi
använder oss av metoden Skolmedling som ger bra resultat och gör eleverna medvetna om sin del i
konflikter och att de lär sig att kunna lösa konflikter sinsemellan. Mobilfri skola ger studiero för
eleverna och att de umgås och leker tillsammans på rasterna. Vi tar kontakt med elevhälsan för att få
till ett bättre samarbete med vårdnadshavare om det inte blir bättre till hösttermin 21.
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Utvecklingsområde
Vi har behov av en föräldraenkät.Reglerna ska vara tydliga och att eleverna ska vara med och skapa
reglerna. Tänka på att inte ha för många regler. Att eleverna ska få en förståelse för vilka konsekvenser
en handling kan ge.
I år hade vi ett önskemål om att polisen och soc skulle komma och hålla information angående
kränkningar, mobbning mm. Vi hade kontakt med dem men detta inslaget uteblev pga Covid -19
De dagliga samtalen med eleverna angående värdegrund är viktiga. Vi behöver bjuda in gäster
utifrån, som berättar om värdegrundens olika teman. Tex polis, soc och elevhälsan.
Vi behöver tydliggöra konsekvenserna för eleverna, när de inte följer skolans normer och värden.
Genomgång av konflikthanteringsmetoder som medling och seriesamtal.
Avsätta tid för pedagogiska samtal, sätta värde på kollegialt lärande.
I personalrummet pratar vi inte om elevärenden.
Vid skolstart bjuda föräldrarna till föräldramöte där man tillsammans diskuterar och bestämmer vilka
regler och förhållningssätt vi ska ha på skolan.

Kunskaper/utveckling och lärande
(ur Lsam 2.2)
Resultat och måluppfyllelse
Under läsåret 20/21 har vi arbetat med att stärka det samiska perspektivet och språket i
undervisningen. Vi har arbetat med olika teman, haft utedagar och bjudit in informanter.
Våra teman och utedagar är knutna till den traditionella samiska kulturen.
Teman som vi har arbetat med:
- Vi har uppmuntrat eleverna till friluftsliv och fysisk aktivitet i närområdet som är
knutna till det samiska, t ex snara ripor, fiska mm.
- Arbetat med samiska matematikbegrepp t ex goartil, goartilastit, salla, lávki,
beanagullan mm.
- Tema Lávvu: Vi har rest och risat (durgen) lávvun, bakat glödkakor och lärt oss olika
begrepp som hör till lávvun.
- Tema traditionell samisk berättarkonst och slöjd har genomförts med hjälp av
informanter: Solveig Labba och Aslat Simma.
-

Teater: samisk giellacirkus, meän kieli Helmi ja Hasse.

-

Samiska nationaldagen firades på skolan med fika och lekar. I samband med detta
hade vi en hel vecka med samiska teman.

-

V.43 och V.5 har vi haft Giellavahkku med samiska teman.

-

Vi har under läsåret fortsatt att arbetat med IKT för att motivera och utveckla
elevernas lärande.
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Fördelning av kunskapsutveckling/ämne år 3 och 6 från infomentor, tabeller

Rektors analys i förhållande till de nationella målen
Åk 6: så gott som alla elever i åk 6 når godtagbara kunskaper i de flesta ämnen men en elev når inte
och riskerar att inte uppfylla kunskapskraven i de flesta ämnena. Pedagogerna använder olika
metoder och arbetsformer för att uppnå godtagbara kunskaper. Motivationen höjs hos elever då

de får använda datorer och varva med böcker. ILT är ett bra stöd för elever som inte har så
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bra läsförståelse. Eleverna ökar sitt ordförråd och det finns texter både på svenska och
engelska. ILT och IKT är bra för alla elever för att utveckla sina kunskaper. Gleerups läromedel
kan man använda tillsammans med google classroom och där är det enkelt att följa elevernas
arbeten och ge respons på dessa. Gleerups läromedel saknar det samiska inslagen, som att
inga texter är på samiska och det hade varit till stor hjälp i många ämnen ex. So/No. Som det
ser ut nu så måste läraren först ta det samiska innehållet/perspektiven i klassen muntligt och
med andra hjälpmedel och sedan kan man fortsätta arbeta i Gleerups läromedel. Det borde
finnas ett liknande material i Samiskan som det finns i Svenskan i Gleerups.

Åk 3: eleverna når upp till kunskapsmålen i svenska och matematik. Enligt bedömningar i Infomentor
så når de elever upp till kunskapskraven i alla ämnen.
Aktiviteterna under samiska veckan var uppskattade. Eleverna fick kunskaper i hur man arbetar med
ex. silver och att pyssla med naturmaterial. De fick också lära sig nya ord och begrepp på saker som
man använde förr i tiden.

Utvecklingsområden
Rutiner för elever med stor frånvaro ska utvecklas tillsammans med elevhälsan till ht-21. Skolan ska
börja följa upp elever med hög frånvaro. En del elever har haft högre frånvaro dels pga Covid-19.

Utveckling av de samiska IKT läromedel som ljudböcker, pedagogiska spel, arbetsmaterial i
samtliga ämnen är behövligt. Vi ser ett stort behov av att utveckla samiska IKT läromedel
som ljudböcker, pedagogiska spel, arbetsmaterial i samtliga ämnen.
För att kunna genomföra teman måste man ha bra planering, tillgång till arbečeahppi,
resurser i form av personal, tid och ekonomi.
Att eleverna får uppleva mer drama och teater för att bland annat utveckla språket och social
kompetens.

Bedömning (ur Lsam 2.7)
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målet att
elever utvecklar ett allt större ansvar för sina studier.
Läraren ska genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas
kunskapsmässiga och sociala utveckling, utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs
kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera
rektorn,med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om
studieresultat och utvecklingsbehov, och vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om
elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av
dessa kunskaper.
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Vi arbetar för att eleverna ska ta större ansvar för sina studier. Vi använder oss av
utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplanen och infomentor för att fortlöpande kunna
informera elever och vårdnadshavare om studieresultat och utvecklingsbehov. En del
kontakter med vårdnadshavare har varit tätare.
Nationella prov i Åk 3 och åk 6, i år 6 har vi gjort de muntliga nationella proven. År 6 har
gjort bedömningsunderlag från skolverket i olika ämnen då de nationella proven inte gjordes
skriftligt pga covid-19.Muntliga och skriftliga tester men även formativ bedömning.
Bedömning i Infomentor görs vår- och hösttermin, löpande under terminerna.
Alla utvecklingssamtal har genomförts via telefon pga covid-19 och varje elev har fyllt i enkät om
trivsel mm som tas upp med elev och förälder.,
Enskilda samtal har hållits vid fysiska möten.
Nationella prov i åk 3 har genomförts och bedömda men är ej inrapporterade pga covid-19. De
eleverna blev godkända, de elever som inte fått godkänt resultat kommer att få fortsatt stöd o hjälp
av specialpedagog i samarbete med undervisande lärare.
Nationella prov i åk 6 har genomfört muntliga delen i svenska, matematik och engelska. Alla
eleverna uppnådde e godkänt. En utgick från de skriftliga proven men eleven har istället gjort
bedömningsstöd som skolverket skickade ut.
Inför nytt arbetsområde presenterar läraren ämnets mål och kunskapskrav, så att eleverna är
medvetna om arbetsområdet och vilka kunskapskrav som ställs. Detta kan göras i grupp eller enskilda
samtal. Målen är synliga för eleverna. Eleverna har haft möjlighet att till viss del välja arbetsmoment
under lektionerna. Åk 6 har samtalat om framtiden, kikat på åk 7 mål och på olika gymnasieprogram.
Målet har varit att samarbeta med hemmen för att gynna elevernas lärande, men p g a Covid-19 har
fysiska träffar uteblivit.

Rektors analys
Alla elever i åk 6 har inte nått kunskapskraven pga olika orsaker. Vi har haft mindre bra
samverkan med vårdnadshavare i skolarbetet som resulterat vid att elev inte har utvecklats i
sitt lärande.
Det är bra att använda sig av infomentor då även föräldrar kan gå in på huben och följa
elevernas utveckling.
Eleverna skärper till sig när de ser att det är tester/ prov med skolverkets logga.

Utvecklingsområden
Infomentor saknar samiska bokstäver. De fysiska möten/träffar och föräldrasamverkan är i en
del fall mycket viktiga för elever med särskilda skäl.som ej varit på tidigare basis pga covid-19.
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Rektors ansvar (ur Lsam 2.8)
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målet “alla
elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”
Vår skola har tre klasser i tre klassrum med grupprum i anslutning.
Klasserna är indelade i f-2, 3-4, 5-6. Varje klass har två huvudlärare som undervisar i de flesta
teoretiska ämnena för att undvika så många vuxna i elevgrupperna. Skärmar har köpts in och använts
i klassrum för att öka arbetsro i klass. Skapa trygghet och arbetsro. Att eleverna ska ha samma rutiner
alla dagar i veckan. Under läsåret har vi gjort ändringar i undervisningsmiljö för att undvika
orosmoment och få en tryggare arbetsmiljö. Rasterna har också ändrats så de olika stadierna har rast
olika tider för att öka tryggheten för eleverna. I perioder har alla pedagoger varit ute på raster och
varit i alla utrymmen som elever varit på för att motverka kränkningar elever sinsemellan. Stödjer
pedagogerna i arbetet med eleverna. Vi har även varje månad EHT där rektor, specialpedagog,
skolsköterska och kurator medverkat, där vi tagit upp om hälsofrämjande, värdegrunden och
elevärenden om anpassningar och utvärderingar. Vi har haft handledning vid olika tillfällen med
skolpsykolog då vi kunnat lyfta olika ärenden, personal och föräldrar. Vi använder oss av skolmedling
vid konflikter, samtal och kontrakt.

Rektors analys
Rektor stödjer, leder, och samverkar tillsammans med personalen, eleverna. I år pga covid-19 så blev
samverkan med vårdnadshavare inte på samma sätt som tidigare år, eftersom pga smittorisken inte
blev fysiska träffar. Vid behov anordnades fysiska träffar med vårdnadshavare. Vi är en liten enhet så
på vår skola har vi en närhet mellan elevgrupperna och arbetslagen. Samiska språket är ett levande
språk på skolan och i undervisningen bland elever och personal. Den samiska kulturen och
levnadssättet följer och speglar sig i elevernas lekar på rasterna efter årstiderna. Så det syns och hörs
att de är trygga i både skolmiljö och identitet.

Utvecklingsområden
Arbetet fortgår med elevgrupperna och ett samarbete mellan skola och hem för att elevgruppen ska
utvecklas i sitt lärande och med den sociala kompetensen. Vi kommer att till hösten arbeta vidare
med värdegrunden tillsammans med elevhälsan. Vi kommer också att börja med Övergripande om
rutiner tillsammans med elevhälsans kurator, skolpsykolog och arbetslaget för att se över rutinerna i
elevärenden.
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Förskoleklassen (ur Lsam 3)
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen i
språk och matematik
Det som är viktigt i arbetet med förskoleklass är att barnen blir elever, som lär sig att
samarbeta, lyssna på andra, turtagning/vänta på sin tur, fungera i ett klassrum osv. Under
vårterminen har skolverkets bedömningsstöd gjorts som visar att eleverna har intresse för
skolarbete. I början skolåret var förskoleklass integrerad i åk 1-2. Under vårterminen har
eleverna i förskoleklass arbetat i eget klassrum. Vi har ritat och serie tecknat på whiteboard
för att förtydliga ord med bild och för att ge eleverna förförståelse. Eleverna har följt ett
arbetsschema där det finns olika arbetsmoment och varit med på temadagarna som vi haft
på skolan. Arbetat med språk och kommunikation, bokstavsinlärning, fonologisk
medvetenhet, rim ramsor och berättande.Matematisk begrepp och tal, Geometriska former,
praktisk matematik ute och inne.Teater, lek, musik och instrument, bild, sång och dans.
Normer och regler. Har arbetat med elevnära ämnen och på elevernas nivå. Undervisningen
ska syfta till utveckling och lärande. Har arbetat med elevnära ämnen och på elevernas nivå.
Undervisningen ska syfta till utveckling och lärande.

Hitta språket och hitta matematiken
Analys av resultaten kan först göras när alla tester är klar. Resultat från Infomentor ska in i
dokumentet som underlag för analysen. Eleverna har visat nyfikenhet och intresse för arbets

innehållet. De har provat och använt sig av olika ideer och resonerat kring arbetet. Barnen har
blivit elever och är redo att börja åk 1. Intresset för skolarbete finns och eleverna ser fram emot att
börja åk 1.

Rektors analys
Vi ser att det är bra att fsk-klass är i ett eget klassrum. Lärandet har skett i eget klassrum och
i ett större sammanhang integrerade i åk 1-2 och ibland i större gruppkonstellationer.
Vi ser att vi måste se över elevernas arbetsergonomi. Eleverna behöver egna bänkar
placerade mot tavlan. Viktigt för eleverna i förskoleklassen att de känner att det är en egen
klass/grupp.

Utvecklingsområden
● Stimulera eleverna till utveckling och lärande.
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● Arbetet med bedömningsstödet har förskolläraren gjort själv, men ser att det finns ett
stort behov av att kunna analysera och reflektera med någon annan.
● Viktigt att förskoleklass läraren får tid till planering och reflektion för att kunna utföra
sitt arbete så bra som möjligt.
● Nätverksgrupp för förskollärare i förskoleklass där man kan diskutera och reflektera
över sitt arbete och få ta del av varandras tips och ideer.

Fritidshemmet (ur Lsam 4)
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till det centrala innehållet
Natur och samhälle
Rekreation och vila efter dagsform. Inne och utelek, lära genom lek .Samiska språketkonsekvent använda och stärka samiskan. Vi har samma regler som i skolan och samtalar om
normer, regler och värden. Bokstavsinlärning genom lek för de minsta. Bakat och stekt
våfflor bjudit alla eleverna på skolan. Digitala verktyg - ipad och smartboard. Med på skolans
aktiviteter och utedagar. Tema dagar som i år har varit - Lávvu, Giellavahkkusamiska veckan, snara ripa osv. Skapande- Pyssel,måla, sy, dega. Delaktiga
och inflytande - diskuterar tillsammans med eleverna vad de vill göra och
planerar in aktiviteter, vad vi behöver köpa in till fritids och hur vi ska
möblera. Ansvarsområde - städa efter sig och duka fram mellanmål
Klassfest. Spelat spel. Dans i skolan, Teater
Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och
empatiskt förhållningssätt, röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka
hälsa och välbefinnande.
Skapande genom estetiska uttrycksformer med olika material, redskap och tekniker för att
skapa och uttrycka sig, möjlighet att utveckla sitt intresse för sin förmåga att kommunicera
med olika språkliga uttrycksformer, samt stödja och skapa möjligheter för eleverna att
använda svenska, samiska och i förekommande fall annat modersmål i undervisningen.

Rektors analys
Pedagogen kan fortsätta med de aktuella ämnena i fritidshemmet då denna varit med under
skoldagen. Fritidshemmet arbetar med det samiska perspektivet kontinuerligt och tillgodoser
barnens behov.
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Elevernas behov, intressen och aktuella ämnen kan pedagogen följa upp på fritids då denne
är med under lektionstid. Genom att vara lyhörd och genom diskussioner ser pedagogen
vilka behov som finns och eleverna har själva haft inflytande över sin dag på fritids.
De mindre eleverna har lekt mycket rollekar. Det har varit lekar som de själva har erfarit och
upplevt. De större eleverna har också lekt rollekar men även tyckt om att pyssla och måla.

Utvecklingsområden
Det är viktigt att vi fortsätter att samtala om normer och regler och hur man ska vara mot varandra.
Det finns ett behov att att samtala och reflektera samt byta ideer och erfarenheter, så nätverksträffar
för personal på fritids är ett önskemål.
Fritidslokalen är placerad så att det är en genomgång till entre och trappuppgång till klassrum vilket
kan upplevas störande för eleverna.
Det finns ett behov av Schemalagd tid för raster, planering och tid för reflektion.
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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.
Vi har en bestämd tid för arbetslagsmöten varje vecka, där planering, information och olika ämnen tas upp.
Hela arbetslaget har minst en gång i veckan tillfälle att samtala och planera för arbetet med elevgrupperna.
I perioder under året har vi haft tillsammans stavgympa innan eleverna kommer på morgonen, det var
skolsköterska som introducerade den för oss. Vi måste bara ta oss tid till det.
Då vi nu haft över 1 år med pandemi så har det slitit väldigt på arbetslaget, ständig oro och rädsla, skyddande av
sig själv och elever varit ett krävande arbete. Systematisk handlingsplan upprättades för arbetsmiljö i samband
med pandemin och har uppdaterats löpande under hela pandemin.
Planering för elever som arbetat hemma pga pandemin. Vi har saknat att kunna göra mer med eleverna
eftersom utbudet inte är så stort på skolorten. Vi har ställt upp för varandra och täckt för varandra när någon
varit borta av olika anledningar då vikarie inte funnits tillgängliga.Det har förekommit tillbud som har
rapporterats till arbetsmiljöverket och följts upp.
Vid ett tillfälle under höstterminen hade vi planering och samkväm med middag och spa som var obligatorisk
för all personal då vi haft hektisk tid.
Det var planerat vid sommaravslutningen middag och studiebesök, och vandring för att rekognosering för vidare
temaplanering som ska göras med eleverna om Struves meridianbåge som elevernas har sett på teater. Tyvärr
blev tiden för knapp denna gång. Vi avslutade med grillbuffe på skolgården som var obligatorisk för alla
anställda efter ett arbetsamt och tufft år med covid och hög arbetsbelastning. Vi de större helgerna som jul,
påsk har vi haft fika i personalgruppen. Året då alla har kämpat sig igenom ska vi inte glömma.
Året då skolavslutningar bara varit på skolan för personal och elever. Lucia hade vi ute bara elever och personal.
Till höstterminens start är planerad en resa i samisk kultur, historia och hälsofrämjande i närområdet för
personalen. Börja med något roligt och avkopplande. Bara använda sinnena för framtida arbete.

Resultat och måluppfyllelse
Systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat bra all personal har sedan hösten använt sig av visir
eller munskydd för att skydda sig själva och elever. Hela tiden sett till att hålla avstånd, tvätta
händer och hantera och undvika smittspridning. Vi har klarat att undvika smittspridning bra på vår
enhet.
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Rektors analys av resultat och måluppfyllelse
Systematiska arbetsmiljön har handlat om att minska, skydda och hantera smittspridning. Elever har
haft möjlighet under vissa perioder ha förkortad undervisning och även undervisning hemma som
digital undervisning bland de äldre eleverna och de yngre haft hemuppgifter som de sedan har
redovisat för pedagog på skolan. Allt för att försöka minska på smittspridning och inte vara till
belastning för sjukvården när smittspridningen varit som värst i närområdet.

Utvecklingsområden
Ledningsgruppen har under året gått en utbildning i arbetsmiljö och den fortsätter till nästa läsår.
Bli bättre att anmäla till arbetsmiljöverket då incidenter förekommer på arbetsplatsen.
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Kost
Karesuando sameskola äter skollunch i Karesuando kommuns skolas matsal. Vi har under läsåret ätit
lunch i stort sett på egen tid pga Covid-19. Varannan stol har ingen elev suttit på så färre platser vid
varje bord. En pedagog har i varje klass ätit med eleverna som pedagogisk lunch. De yngsta klasserna
går först sen kommer de äldre med fem minuters mellanrum. Eleverna tar själv sin lunch och städar
efter sig.
Kiruna kommun Maträtterna är innehållsdeklarerade och näringsvärdesberäknade och följer
Livsmedelsverkets rekommendationer. Måltiderna är också lokalt och säsongsanpassade med
ekologisk inriktning utan onödiga tillsatser.

Resultat och måluppfyllelse
De yngre eleverna börjar tidigt att välja grönsaker från det rika salladsbordet och äter varierat och
smakar av all mat som serveras till lunchen. Kosten är varierad. Tidigare år har skollunchen innehållit
mer lokala produkter men av budget neddragningar så har vi inte blivit serverade av lokala produkter.
Tidigare år har Sameskolstyrelsen bidragit med ett samiskt matprojekt där tillgången till
lokalproducerade råvaror fanns tillgängligt och blev tillredda som samisk mat. Var mycket uppskattat
av sameskolans elever men även av kommunens elever.

Skolchefens analys av resultat och måluppfyllelse
Utvecklingsområden
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Huvudmannens utvecklingsinsatser
läsåret 2020-2021
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, tradition och
traditionell kunskap för skolans olika verksamheter.
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.
Resultat: En av lärarna har påbörjat utbildning modersmålslärare och kommer att fortsätta
till vt-22.
En lärare utbildat sig för kompetens i samisk historia och samiskt perspektiv.

Systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljö
Sameskolstyrelsen ska fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat
genom att ingå i ett samarbete med Skolverket under läsåret 2020-2020.
Arbetsmiljöarbetet ska också utvecklas, ledningsgruppen ska påbörja en utbildning i
arbetsmiljö för våra rektorer som ett första steg.
Resultat: Det pågår utbildning för ledningsgruppen i Arbetsmiljö.
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: Infomentor används i arbetslaget löpande under året.
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Din skolas utvecklingsinsatser läsåret
2020-2021
Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2019-2020
Rubrik:. Samiska

Resultat:Under läsåret 20/21 har vi arbetat med att stärka det samiska perspektivet,
traditioner och det samiska språket i undervisningen. Vi har arbetat med olika teman, haft
utedagar och bjudit in informanter. Våra teman och utedagar är knutna till den traditionella
samiska kulturen. För att kunna genomföra teman måste man ha bra planering, tillgång till
arbečeahppi, resurser i form av personal, tid och ekonomi. Att eleverna får uppleva mer drama
och teater för att bland annat utveckla språket och social kompetens.

Alla anställda samtalar med alla elever på samiska under lektioner och raster, under alla
situationer i skolmiljön. Olika temaarbeten i olika ämnen för att ge eleverna berika deras
språk och bekanta sig med mer och nya ord i samiska.
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Huvudmannens utvecklingsinsatser
läsåret 2021-2022
Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2020-2021

Rubrik

Rubrik

Rubrik
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Din skolas utvecklingsinsatser läsåret
2021-2022
Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2020-2021
Rubrik:. Samiska språket och traditioner.
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ATT GÖRA EN ANALYS
Att analysera olika underlag innebär att tillsammans jämföra, tolka och problematisera
vad som kan orsaka resultaten och måluppfyllelsen.
Diskutera utifrån resultatet av skattningen som visas i matrisen ovan.
1. Upplever vi att något är förvånande eller känner vi igen det?
2. Vilka tänkbara orsaker kan det finnas till att det ser ut som det gör?
Diskutera hur exempelvis våra arbetsformer, förväntningar, värderingar, vår
kompetens och vårt förhållningssätt samt organisation och resurser
påverkar elevernas lärande och utveckling?
3. Har vi tillräcklig kunskap och information om hur vi arbetar och vilka
resultat det leder till inom området eller behöver vi ta reda på mer?
Hur har vi tagit tillvara elevernas/vårdnadshavarnas perspektiv?

HUR GÅR VI VIDARE -UTVECKLINGSOMRÅDEN
Använd resultaten från skattningen och nulägesbedömningen för att prioritera och
planera åtgärder för att öka kvaliteten och måluppfyllelsen inom detta område.
För att kunna prioritera och planera behöver vi förutom självskattningen använda alla
våra underlag, elevresultat, kartläggningar, enkäter etc. Vi behöver också ta reda på vad
forskning eller beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt för en framgångsrik
undervisning och hur det kan påverka måluppfyllelsen.
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