Systematiskt kvalitetsarbete
Rektors rapport
Skola: Giron Sámeskuvla
Rektor: Katarina Sixten Inga

2021-06-XX

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

Antal flickor
Antal pojkar

5
6
11

4
6
10

9
13
22

3
4
7

Totalt antal
elever/födelseår

200
8
Åk 4
4
4
8

2007
Åk 5

2006
Åk 6

Totalt
flickor

7
6
13

0
8
8

32

200
8
Åk 4

2007
Åk 5

2006
Åk 6

Totalt
flickor

Totalt
pojkar

Totalt
antal
elever
79

47

Klassindelning
Fsk-klass, åk 1, Åk 2,Åk 3-4, Åk 5, Åk 6

Antal elever i fritidshemmet
Födelseår

2012
Åk F

2011
Åk 1

2010
Åk 2

Antal flickor
Antal pojkar

3
5
8

4
2
6

5
4
9

Totalt antal
elever/födelseår

2009
Åk 3

Totalt
pojkar

12

Totalt
antal
elever
23

11

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

Åtgärdsprogram

1
2
3
4
5
6
Totalt

0
2
1
0
3
2
8

Avslutade åtgärdsprogram
2021-06-12
0
2
1
0
3
2
8

Rektors analys
Framgångsfaktor är att lärare kontinuerligt följer upp elevernas kunskaper och lägger in åtgärder som
som visar på goda resultat. De har haft åtgärdsprogram som är avslutade vid terminsslut och vid
läsårsstart upprättas ett nytt. Undervisningen har fokuserat extra på de moment som eleverna måste
arbeta extra med inom matematik, engelska och svenska. Lärarna använder olika arbetsformer och
metoder för att elever ska få använda sina olika sinnen och hitta sin lärstil. Elever och vårdnadshavare
är delaktiga i åtgärdsprogram och insatser.

Utvecklingsinsatser
Planerade mentorssamtal för uppföljning och utvärdering för samtliga elever. Det finns behov av
utbyggnad av skolan, för att skapa grupprum och större klassrum.
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Bemanning/behörighet
Tjänst

Antal
tjänster

Antal
Antal
behöriga obehöriga

Antal behöriga
i ämnet
samiska

Grundskollärare
Förskollärare
Fritidspedagog

8
2
2

6
2

3

Elevassistent
Modersmålslärare

3
0,6

1

2

Kommentarer

2
2
0,6

Vi har behöriga lärare i:
X Nordsamiska
☐Umesamiska

☐Lulesamiska

☐Sydsamiska

☐Pitesamiska

Rektors analys
Sameskolan har god bemanning och lärare har behörighet i alla ämnen. Tre av lärarna är behöriga i
att undervisa i ämnet samiska. Skolan har behov av fler samisktalande personal.

Utvecklingsinsatser
Skolan har behov av fler samisktalande personal. För att samiska ska fungera som ett vardagsspråk
och användas i all undervisning på skolan behövs insatser på individnivå. Det finns behov av
kompetensutveckling i betyg och bedömning.
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Elevhälsa
Bemanning och behörighet
Tjänst

Skolläkare
Skolpsykolog
Skolsköterska
Kurator
Specialpedagog

Antal
tjänster
1
1
1
1
1

Antal
Antal
behöriga obehöriga
1
1
1
1
1

Antal
samisktalande

Kommentarer

1

Systematiska kvalitetsarbetet inom området elevhälsa:
Ange var för sig sameskola, förskoleklass och fritidshem.
Under läsåret har vi haft EHT en gång per månad, där specialpedagog, kurator, skolsköterska och
rektor deltar. Vid behov har även lärare deltagit. På vår agenda finns alltid Hälsofrämjande arbete och
elevärenden, det är kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av anpassningar och åtgärder.
Specialpedagog finns på skolan två dagar i veckan. Giron sameskola har fått handledning av
skolpsykolog 1 ggr/månad, där specialpedagog, lärare, rektor och vårdnadshavare har kunnat lyfta
olika ärenden och frågeställningar. Rundabordssamtal med psykolog för arbetslag har genomförts
under läsåret. Fokusområden har varit stresshantering och möta elever i svårigheter.
Under året har Giron drabbats av Covid-19. Vilket inneburit att både elever och personal varit
frånvarande under en längre tid. Verksamheterna har följt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Planerat utomhusaktiviteter i större utsträckning och förkortat skoldagar under
vissa dagar på grund av stor frånvaro av ordinarie personal. Vårdnadshavare har fått hämta och lämna
barnen på skolgården, för minskad smittspridning.
Eleverna har kommit med förslag om vad de vill göra på rasterna, för att minska konflikter, lärare och
elever har planerat detta tillsammans. Exempelvis basket mål, gaga ring, ploga upp fotbollsplanen
tidigare, bygga och skapa i snö, upprättat schema över åk madrasserna, så att alla elever får tillgång
till detta, olika spel att spela på skolgården. Vid behov har gjorts sociogram i vissa årskurser.

Rektors analys
Rektor och specialpedagog har samtalat med arbetslagen om eleverna arbetsmiljö, trygghet och
arbetsro under hela läsåret. Vilket har bidragit till ny organisation och anpassningar som gynnar alla
elever ex. förförståelse via daycape, kortare arbetspass, olika tider för rast, rastvärdar som finns på
skolgården och ansvarar för olika aktiviteter och vikten av elevers inflytande och delaktighet.
Handledning och rundabordssamtal med psykolog har ökat personalens förståelse över elevers
behov, vikten av att reflektera tillsammans och goda relationer till elev och vårdnadshavare.Det har
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organiserats uppföljningssamtal med elev och vårdnadshavare kontinuerligt under läsåret, vilket har
bidragit till trygghet hos både elev och vårdnadshavare. Vid dessa möten har även specialpedagog
och rektor deltagit vid behov. Vid utredning av elever i svårigheter arbetar lärare och specialpedagog
fram en pedagogisk kartläggning utifrån Skolkompassen. Detta arbetsmaterial har bidragit till goda
resultat vad gäller anpassningar och åtgärder. Värdegrundsarbetet med Kiruna kommuns Elevhälsa
har visat på goda resultat och utvecklingsinsatser för Giron Sameskola.

Utvecklingsinsatser
Inför läsåret 20/21 blir det en ny organisations för att minska antal lärare per klass, eftersom skolan
har elever med exekutiva svårigheter. För dessa elever blir det svårt med för många vuxna omkring
sig. Detta är även en rekommendation av skolpsykolog och kurator.
Utvecklingsinsatser utifrån värdegrundsarbete med Elevhälsan är att;
●
●

Följa upp elevers närvaro utifrån Kiruna kommuns rutiner “Främja närvaro” och “Främja god
lärande miljö”.
Alla elever ska ha mentorssamtal, vi använder materialet Vardagskompassen som stöd i
samtalen.
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Samisk utgångspunkt, pedagogik, kultur,
tradition och traditionell kunskap
Ange var för sig sameskola, förskoleklass och fritidshem.

Samiska läromedel och samiska lärverktyg
Ástuaigi/Fritidshem har varit förlagt utomhus större delen av året, utifrån samisk utgångspunkt
ex.lassokastning, käpphästar i form av renar, vi har lekt rengärde. Eleverna har fått tillverka och göra
sin kniv i papper och gjort gravyr, tillverkat en egen en lavvu och inrett den enligt samiskt perspektiv.
Eleverna har slöjdat egna renar, skotrar och hundar. Studerat samiska mönster och skapat mönster på
papper, vävar och trådknyning. Vi har använt digitala läromedel för att få kunskaper om fiske, renen,
gärden, lavvu m.m

Åk1:
Böcker; Áppes läsebok, Áppes Čakčii arbetsbok. Gea 1, Gaggi 1, Dieppe Dáppe, Sarrit, Mále!
Lågå! Tjaelieh!, AÁBC, Bustávvagiisá, Sámis Buđaldangirjjáš mánáidgárddiide.
Samiska appar. Samiska brädspel. Ur/Svt play/NrkSápmi/Yle arena: samiska barnprogram.
Bilderböcker på samiska. Samiska utbildningssidor. Samiska lexikon. Youtube-samiska.
Arbetsmaterial på svenska som vi omarbetat och översatt till samiska. Samisk fågelbok.
Åk 2:
Áppes vårbok/arbetsbok/läsebok. Gaggi 2 läse/arbetsbok. Lohkanfieski 2-4. Samiska appar.
Samiska brädspel. Ur/Svt play/NrkSápmi/Yle arena: samiska barnprogram. Bilderböcker på
samiska. Samiska nätsidor. Samiska lexikon. Youtube-samiska. Sångbok samiska.
Åk 3:
Gaggi 2 läsebok, Gaggi 2 arbetsbok. Táhppán Siun Á läsebok och arbetsbok. Lohkanfieski 2-4.
Samiska appar. Samiska brädspel. Ur/Svt play/NrkSápmi/Yle arena: samiska barnprogram.
Bilderböcker på samiska. Samiska nätsidor. Samiska lexikon. Youtube-samiska. Sångbok
samiska.
Åk 4:
Gaggi 4 läsebok och arbetsbok. Sarrit arbetsbok. Gea 2 arbets/läsebok. Beappel, Ulun Dulun
läsebok och arbetsbok. Lohkanfieski 2-4. Samiska appar. Samiska brädspel. Ur/Svt
play/NrkSápmi/Yle arena: samiska barnprogram. Bilderböcker på samiska. Samiska nätsidor.
Samiska lexikon. Youtube-samiska.
Åk 5 & Åk6:
Gaggi 4 läsebok och arbetsbok. Gea 2 läse/arbetsbok. Jokna- arbetsbok. Beappel, Gaggi 5
läse/arbetsbok, Gaggi 6 läse/arbetsbok. Giellabálggis 5-6 läse- och arbetsbok. Heargeloahpa
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Funktionell tvåspråkighet
Funktionellt tvåspråkighet: Alla elever i åk 6 är i dagsläget inte funktionellt tvåspråkiga. Den stora
utmaningen för lärarna är att få eleverna att tala samiska, att övervinna så kallad språkspärr. Skolans
lärare har satsat på samiska teman som ska ge en röd tråd i verksamheten. De har utvecklat olika
uttrycksformer där eleverna fått spelat teater, skrivit dikter, jojkat, rappat och skapat egna danser
utifrån samisk musik. Aktiviteter som har utvecklat elevernas språkintresse är Giellavahkko,
Språkläger och aktiviteter där man känner att man är en som kan.

Rektors analys
Vissa elever använder samiska mer frekvent vid tilltal och vardagligt tal, talar samiska med andra
elever vid fria situationer även utanför lektionstid. Några använder samiska och svenska ungefär lika
mycket. Några har samiska mer passivt och svenska mer aktivt. Exempelvis förstår samiska men svarar
på svenska och kan använda det samiska språket i ett samiskt sammanhang.

Utvecklingsinsatser
För Giron Sameskola är det av stor vikt att hålla språkgrupper för de olika språknivåerna, modersmål
och andraspråk i samiska. Språkgrupperna gynnar både de som har samiska som andraspråk och de
som har samiska som modersmål, genom att ha språkgrupper kan eleven känna sig fri att våga prata
samiska och få utvecklas från sin nivå.
Viktigt att rekrytera anställda som har samiska, ju mer samiska som hörs på skolan ju mer naturligt
och levande blir samiskan för elever och anställda.
Alla anställda måste ta ansvar att lyfta det samiska språket ex.använda samiska fraser, i brev och
arbetsmaterial. Att all information till elever finns på samiska och sedan på svenska.
Funktionellt tvåspråkighet, för att få en likvärdig bedömning i svenska och samiska, finns önskemål
om prov i samiska eller bedömningsunderlag.
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Normer och värden (ur Lsam 2.1)
Ange var för sig sameskola, förskoleklass och fritidshem.

Likabehandlingsplanen 2020
Vilka kartläggningsmetoder har ni använt för att veta nuläget av trygghet och trivsel i
klassen/klasserna/fritidshemmet?
Ástuaigi/Fritidshem Grupp och enskilda samtal med elever, observationer och enkäter. samarbetet
med skolan är av oerhört stor vikt för att gör fritids till en lyckad dag.
F-åk 6 Utvecklingssamtal, observationer och sociogram. Följer plan mot kränkande behandling om vi
får indikation på att någon blir utsatt. Lyssnar av klassen, elever berättar om något hänt ex. på rasten.
Åk 6 har arbetat väldigt intensivt med elevernas lika värde i klassrummet, att följa gemensamma
regler och nolltolerans av kränkningar. Lärarna har använt Classcraft-metoden.

Trygghet & Trivsel
Hur stor var svarsfrekvensen i klassen/ klasserna/fritidshemmet?
Vad visar elev och föräldraenkäten?
Ástuaigi/Fritidshem
22 st enkäter genomförda, 18 st med god trivsel och känner glädje att vara på Ástuaigi, 4 st känner
ibland oro för att inte ha en kompis, inte veta vad man skall hitta på. Genom enskilda samtal under
senare delen av våren är känslan att alla trivs, hittar kompisar och inget obehag känns av. Enkät har
genomförts som visar på god tilltro hos vårdnadshavare.
F-åk 6 inte genomfört elev och föräldraenkät. Lärare har valt att samtala om trygghet och trivsel vid
mentorssamtal och utvecklingssamtal.

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen
Ástuaigi/Fritidshem Resultat visar på god samarbetsförmåga i gruppen.
F-åk 6 Skilda raster för F-åk 2 och åk 3-6 har bidragit till att rasterna har blivit lugnare med färre
konflikter. Rastvärdar har resulterat till ökad trygghet för eleverna. Elever leker mer över klassgränser
och rasterna är lugnare. Lärare och elever har löpande arbetat med skolans gemensamma regler och
förväntningar, vilket har bidragit till tydlighet och gott resultat. F- åk 2 har arbetat tematiskt och
gemensamma utedagar och det har resulterat till en god sammanhållning. Trivselenkät har inte
genomförts, lärare har valt att genomföra detta vid varje utvecklingssamtal. Värdegrundsarbete
tillsammans med elevhälsan har bidragit till ökad kompetens och samverkan.

Rektors analys
Ástuaigi/Fritidshem Framgångsfaktor är att dela gruppen i mindre grupper. Eleverna har känt sig
delaktiga i innehållet och planering i de olika grupperna. Eftersom personalen tar emot eleverna på
skolgården och är rastvärdar under förmiddagen har de god kännedom om hur eleverna mår och hur
deras dag har varit.
F-åk 2 Införandet av rastvärdar som ansvarar över olika aktiviteter samt förförståelse över rasten har
varit en framgångsfaktor. Rastvärdar arbetar även på fritidshemmet vilket bidragit till ökad trygghet
för våra yngre elever.
Åk 3-6 Elever är trygga med de kamrater de har i klasserna. Elever interagerar oberoende av
könstillhörighet, språk och värderingar. Framgångsfaktorer har varit att lärarna planerar och genomför
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undervisningen så att eleverna arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Samtal om t ex
yrkesval uppmuntras flickor och pojkar att utbilda sig till det de vill och inte efter könstillhörighet.
Förskoleklass-åk 6 har under läsåret deltagit i Skapande skola, dans. Har kontinuerligt dansat med
både lärare och professionella dansare. Dansen som uttrycksform är en fantastisk möjlighet att få
känna tillhörighet, stolthet, glädje, att jag duger som jag är. Elever har uttryckt detta under läsåret och
att skapa möten mellan olika åldrar samt att komma i kontakt med musik som man annars inte hör. Vi
ser att elever får använda alla sina sinnen och uttrycka sig i olika former genom dansen.
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Utvecklingsområden
Ástuaigi/Fritidshem Det finns behov av att se över utemiljön, skapa attraktiva lärmiljöer då stora
delar av verksamheten bedrivs utomhus, ex grillplats för att kunna tillaga mellanmål utomhus, fler
renar och lasson. Fortsätta att dela gruppen, även när det är få elever för att ex projekt i slöjdsal inte
blir haltande.
F-åk 2 Kommer att fortsätta samverka i olika tema regelbundet. Åk 3 planerar och ansvarar för en lek
förmiddag med samarbetslekar till höststarten 2021 för F-3.
Värdegrundsarbete är alltid ett pågående arbete för att motverka grupperingar, paktbildningar och
utanförskap. Öka samverkan i åk 4-6, pandemin har påverkat detta på olika sätt under läsåret 20/21.
Genomföra elev och föräldraenkät, det finns önskemål om att genomföra en gemensam enkät för
hela Sameskolstyrelsen. En enkät som kan gå ut via Infomentor, vår lärplattform.
Skolan kommer att fortsätta använda dansen som uttrycksform och för att stärka självkänsla och
samarbete.
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Kunskaper/utveckling och lärande (ur
Lsam 2.2)
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Resultat och måluppfyllelse
Åk 1-2 Resultat visar på en god kunskapsutveckling hos eleverna. Lärarna har arbetat utifrån
elevernas individuella nivå, har uppmärksammat och gett stöd till elever i behov av extra
anpassningar eller särskilt stöd. Utifrån Lsam har lärarna samverkat för att göra skolan till en god miljö
för utveckling och lärande genom att lärare tagit hänsyn till varje enskilds behov, förutsättningar,
erfarenhet och tänkande.
Åk 3-4 Resultat visar på en god kunskapsutveckling hos eleverna. Lärare uppmärksammar elever med
behov av extra anpassningar och behov av särskilt stöd. Lärare arbetar ämnesövergripande i samiska,
samhällsorienterade, naturorienterade ämnen, bild med målet att elever ska utveckla funktionell
tvåspråkighet.
Åk 5-6: Alla ämnena i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen är många med
många kunskapskrav och timplanen är endast 245 min, lärare upplever att det är kort tid vilket
resulterar är att alla delar inte hinns med. Åk 5 i ämnet svenska har arbetat mycket med skrivning
vilket har resulterat i goda resultat och att eleverna är medvetna om sin skrivprocess, elevernas
uppgifter till bedömning av skrivning. I ämnet samiska har eleverna arbetat med läsprojekt, läsa sig
till bättre ordförråd och stavning det har resulterat i ökat ordförråd och ökat läsflyt i samiska.
I ämnet matematik har elever i åk 6 goda resultat,några av eleverna har höjt sitt betyg under
vårterminen. Elever i åk 5 i ämnet matematik visar testresultat från MaCINTosh att åk 5 har stora
kunskapsluckor i många moment i matematik, en stor orsak har varit stor frånvaro av undervisande
lärare och många olika vikarier under året. Ämnet engelska i åk 5-6 resulterade i goda resultat och
ökat intresse för ämnet under läsåret. Lärare ser att byte av läromedel var en framgångsfaktor. Lärare
i åk 6 genomförde Skolverkets länk till gamla nationella prov i ämnet matematik, svenska och
engelska. Mottagande skola har tagit del av resultaten.

Rektors analys i förhållande till de nationella målen
Förskoleklass har haft samiska i två grupper, första och andra språk i ämnet samiska. Det har visat på
goda resultat i att alla har utvecklats och utmanas i sin språkutveckling, vilket är en framgångsfaktor
och detta kommer att fortsätta under nästa läsår.
Åk 1-2 Lärarna upplever att eleverna har blivit mer självständiga, lärt sig olika studietekniker och
börjat ta mer ansvar, varit engagerade och intresserade av sin undervisning. Eleverna har utvecklat
sitt samiska muntliga språk, många har börjat våga prata samiska. På grund av Covid-19 har några
lektioner i samiska uteblivit, ordinarie lärare frånvarande och svårighet i vikarieanskaffning. Under
läsåret 20/21 har det varit svårt att dela åk 1 i första och andra språk i ämnet samiska på grund av
rekrytering av samisktalande lärare.
Åk 3-4 Undervisningen har fokuserat extra på de moment som eleven måste arbeta extra med inom
matematik och läsning. Det har visat på goda resultat i undervisningen med ämnesövergripande
arbeten. Under vårterminen levererades datorer till samtliga elever vilket har visat på goda resultat.
Alla elever har kommit igång med att skriva texter på samiska och svenska.
Åk 6 När det gäller kunskapsutveckling per ämne så når flertalet elever godtagbara kunskaper i
ämnena. Elever som har hög frånvaro har väldigt svårt att nå godtagbara kunskaper, vilket vi har
arbetat mycket med ex. lyft detta i elevhälsoteam, erbjudit samtal med kurator för vårdnadshavare. Vi
ser att när skola och hemmet samverkar bra blir eleven tryggare i sitt lärande och utveckling. Vi ser
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även att lokalerna och skolans trångboddhet påverkar starkt negativt lärandet i vissa ämnen. Detta
skapar oro eftersom grupperna ofta har fått byta lokaler och i vissa sammanhang sitta väldigt trångt.

Utvecklingsområden
Arbetslaget F-åk 3 läsåret 21/22 kommer att arbeta mer tematiskt till höstterminen -21. Planera mer
pulshöjande aktiviteter under skoldagen, vilket visar på en framgångsfaktor. Arbeta mer med digitala
verktyg. Tidiga insatser måste göras för de elever som inte når målen.
Blivande elever i åk 4-5 som inte uppnått kunskapskraven i nationella prov i åk 3 i ämnet svenska och
matematik, måste få sina behov tillgodosedda enligt läsa-, skriva- och räkna garantin.
Blivande elever i åk 6 har behov av stöd i kärnämnena för att de ska nå målen för godkänt i åk 6.
Rådande pandemi och av särskilda skäl har undervisande lärare haft stor frånvaro under läsåret 20/21
och många olika vikarier har varit i klassen. Lärare upplever att elever blir stressade över att
genomföra prov, detta kommer man arbeta mer med under kommande läsår.
Från och med nästa läsår ska vi arbeta efter Kiruna kommuns närvaro rutiner. För att följa upp elever
som hög frånvaro,dels att hitta orsaker till och åtgärda dessa men också att arbeta förebyggande på
olika sätt. Stora behov av utbyggnad av Giron Sameskola.
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Bedömning (ur Lsam 2.7)
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målet att
elever utvecklar ett allt större ansvar för sina studier.

Rektors analys

Utvecklingsområden
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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”

Rektors analys

Utvecklingsområden
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Förskoleklassen (ur Lsam 3)
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen i
språk och matematik
Eleverna i förskoleklass har kommit från olika verksamheter inom kommunen och den ansvariga
förskollärare, under höstterminen, valde att säga upp sig. Det resulterade i en ny rekrytering av
förskollärare och en rekrytering av språkstödjare i samiska. Det nya arbetslaget fokuserade på
gruppstärkande aktiviteter, följa regler och normer, tränat lek-förmågor, dagliga samtal om att vara
en bra kompis. Undervisningen har genomsyrats av att framföra sina egna tankar och åsikter vid
morgon samlingarna, att lyssna på sina kompisar, rim och ramsor och andra ordlekar, enklare form av
matematik och berättande texter tillsammans med arbete i barnens egna bok Lyckostjärnan.
Förskoleklassen har även varit ute mycket i närområdet på äventyr och lekt gruppstärkande lekar. I
ämnet samiska har eleverna har varit indelade i två grupper första och andraspråkstalare för att
utveckla och utmanas i samiska språket, vilket har bidragit till goda resultat. Eleverna har lärt sig
färger, räkneord, sånger med mera. Språkstödjare pratar samiska och förklarar på svenska för de
elever som inte förstår, fokus har varit att sjunga, leka lekar, läsa sagor med samisk utgångspunkt i
undervisningen. Under Giellavahku arbetade de med den samiska religionen, bakade gáhkku, lekte
lekar på samiska, läste sagor med tillhörande material.

Rektors analys
Eleverna har utvecklats mycket sedan höstterminen, bättre kompisar med varandra och ber om
förlåtelse ex. vid konflikter. Framgångsfaktor har varit att förskolläraren har varit i klassrummet från
det att eleverna kommer till skolan, det har minskat konflikter på skolgården med övriga elever och
att dagen har startat i en lugn miljö. Lek förmågorna har utvecklats och det finns behov av
utvecklingsinsatser i samarbete. Berättande inför gruppen har stärkts väldigt mycket, från att knappt
vågat prata inför gruppen kan nu en del elever berätta långa historier om diverse händelser.
Språkutveckling i det samiska språket har utvecklats, eleverna har lärt sig nya ord och sånger.
Framgångsfaktor är att dela gruppen utifrån första och andraspråkstalare. Hitta språket och Hitta
matematiken har varit ett bra arbetssätt och dokumentationsunderlag för förskoleklass och för
mottagande lärare i åk 1.

Utvecklingsområden
Det är av stor vikt att organisera femårsgruppen i förskolan i tidigt skede, att träna på lek förmågor
och att det blivande eleverna får en nära relation till varandra redan i förskolan. Att övergången från
förskola till förskoleklass tidigare läggs under kommande läsår.
Att börja arbeta med Hitta språket och Hitta matematiken tidigare under kommande hösttermin.
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Fritidshemmet (ur Lsam 4)
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till det centrala innehållet
Natur och samhälle
Möjligheter för utveckling och lärande med hjälp av lärandemiljön på fritidshemmet är av stor vikt då
fritidshem ska ha en utstrålning av kreativitet och en tillåtande atmosfär. Här tillåts skapande och
leken får tid och utrymme. Elevernas självständighet stöttas i att prova själva. Mycket fritt skapande
och lek inom tydliga ramar. Utflykter och aktiviteter i närmiljön utifrån de olika årstiderna.

Rektors analys
Eleverna har tillgång till varierat material och lokalen är väl anpassad till kreativt arbete.
Utomhusmiljön är under utveckling där nya fotbollsmål, basketkorgar, gagabollsplan, bollekar, bord
för arbete och samvaro har bidragit till gott resultat. Eleverna känner sig delaktiga i aktiviteter och
kommer ofta med nya förslag.

Utvecklingsområden
Rekrytering av personal med utbildning samt det samiska språket. Det är av stor vikt att
fritidspersonal deltar på arbetslagsträffar med F-3, för att ex pågående tematiskt arbete kan fortsätta
på fritids. Länka ihop skola och fritidshem.
Gemensam planeringstid för fritidspersonalen är viktig för att kunna utveckla verksamheten.
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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.
Under detta läsår har det systematiska arbetsmiljöarbetet handlat mycket om den pågående pandemi
som drabbat hela världen, riskanalyser för att minska smittspridning. Detta har resulterat i
omorganisationer i lokaler, schemaändringar och vissa veckor förkortade skoldagar för elever på
grund av personalbrist. Arbetslagen har punkten arbetsmiljö på agendan på alla möten. Vid tillbud
skrivs tillbudsrapporter som följs upp i verksamheten, de anmäls även till arbetsmiljöverket och följs
upp av arbetsgivaren. Sameskolan i Giron har skyddsombud.

Resultat och måluppfyllelse
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har visat på gott resultat. Vi har upprättat och följt våra
handlingsplaner och klarat att undvika smittspridning, konflikthantering i arbetslag, sanera ljudnivå i
vissa lokaler och avvärja hot och våld från elever med nedsatt exekutiv förmåga.

Rektors analys av resultat och måluppfyllelse
Sammanfattningsvis är rektors analys att skolans arbetsmiljöarbete bedrivits i enlighet med
Arbetsgivarverkets föreskrifter. Det innebär bland annat att vi genom riskanalyser kartlägger och ta
fram åtgärder mot risker på arbetsplatsen för att förebygga arbetsmiljöproblem. För att stärka vår
goda arbetsmiljö erbjuds gratis träning två dagar i veckan, en gång i månaden anordnas gemensam
fikastund i matsalen för all personal och vid läsårets början och avslut anordnas alltid olika aktiviteter
för öka samarbete, att lära känna varandra och ökad trivsel.

Utvecklingsområden
Det pågår en en utbildning i arbetsmiljöarbete i ledningsgruppen, för att vidareutveckla kompetensen
inom detta område. Vid uppstart av lärarnas arbetsår höstterminen 2021 är det inplanerat en
studiedag “Att stärka pedagoger” som har fokus på ökad balans mellan arbete och fritid samt ökad
struktur i arbetet. Därefter får varje individ ett coachsamtal under läsåret.
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Kost
Information om din skolas kök

Resultat och måluppfyllelse
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: Utifrån kommande språkplan kommer skolan och varje medarbetare ta fram mål för läsåret
20/21 för att utveckla det samiska språket på skolan. Fyra av lärarna har deltagit i utbildningen för
modersmålslärare.

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 i systematiskt kvalitetsarbete och 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: Under våra personalmöten har Infomentor varit en stående punkt, utveckling
sker.
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Din skolas utvecklingsinsatser läsåret
2020-2021
Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2019-2020
Rubrik:. Trygghet och arbetsro

Resultat; Under läsåret har vi alltid en stående punkt i elevhälsoteamet, Hälsofrämjande åtgärder det
är kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av anpassningar och åtgärder för att öka trygghet
och arbetsro på skolan. Goda resultat visar på införandet av rastvärdar vid varje rast och delad rast för
låg och mellanstadiet, elever har fått komma med olika förslag på aktiviteter och lekar.
Rundabordssamtal med psykolog för arbetslag har genomförts, fokusområden har varit
stresshantering och möta elever i svårigheter.
Värdegrundsarbete med Kiruna kommuns elevhälsa har genomförts under vårterminen 2021, vilket
bidrog till utvecklingsinsatser att arbeta vidare med, för att öka trygghet och arbetsro. Giron
Sameskola har fått positiv feedback av psykolog och kurator för vårt arbete med elevhälsa, dessa
kommer att sprida vårt arbete till de kommunala skolorna i Kiruna.
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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:. Systematiska kvalitetsarbetet.
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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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