Systematiskt kvalitetsarbete
Rektors rapport
Skola: Jåhkåmåhkke
Rektor: Linnea Kuoljok Palo

2021-07-05

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

2014
Åk F

2013
Åk 1

2012
Åk 2

2011
Åk 3

2010
Åk 4

2009
Åk 5

2008
Åk 6

Totalt
flickor

Antal flickor

9

3

7

6

4

2

7

38

Antal pojkar

4

7

5

5

4

5

0

Totalt antal
elever/födelseår

13

10

12

11

8

7

7

Totalt
pojkar

Totalt
antal
elever
68

30

Klassindelning
Under detta läsår har skolan varit organiserad i F, år 1, år 2, år 3, år 4 och år 5-6.

Antal elever i fritidshemmet
Födelseår

2014
Åk F

2013
Åk 1

2012
Åk 2

2011
Åk 3

2010
Åk 4

2009
Åk 5

Antal flickor

9

3

6

6

3

Antal pojkar

4

7

6

5

2

1

Totalt antal
elever/födelseår

13

10

12

11

5

1

2008
Åk 6

Totalt
flickor

3

30

Totalt
pojkar

Totalt
antal
elever
55

25
3

Modersmål
Antal elever per modersmål och årskurs
Modersmål

Fsk

1

2

3

4

5

6

Total

Lulesamiska 1

3

3

2

2

3

1

0

14

Lulesamiska 2

2

2

4

3

0

1

0

12

Nordsamiska 1

4

3

3

3

3

1

3

20

Nordsamiska 2

4

2

2

2

2

4

3

18

Sydsamiska

0

0

1

1

0

0

1

3

Total

13

10

12

11

8

6

7

68
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Åtgärdsprogram
Antal åtgärdsprogram per årskurs
Klass

Åtgärdsprogram

Avslutade åtgärdsprogram
2021-06-11

1

1

1

2

1

1

1

1

3

3

3
4
5
6
Totalt

Rektors analys
Resultatet är gott, pedagogerna har god kännedom om eleverna och deras kunskapsutveckling. De
elever som har haft åtgärdsprogram är i stort behov av särskilda anpassningar och särskilt stöd, därför
reviderar vi åtgärdsprogrammen kontinuerligt tillsammans med vårdnadshavarna, specialpedagog
och pedagoger. Ansvarig för åtgärdsprogram är mentor eller klasslärare. De åtgärdsprogram som är
avslutade vid vårterminens slut kommer att återupprättas på nytt till hösten.
Utifrån min och arbetslagens analyser så ser jag att de åtgärdsprogram som är pågående behöver
fortsatt vara aktiva och revideras kontinuerligt. Det åtgärdsprogram i år 5 är avslutat och eleven har
valt att fortsätta sin skolgång i kommunal regi. Vi har ett antal elever som vi fortsatt måste vara
uppmärksamma på. Fler åtgärdsprogram kan därför behöva upprättas under höstterminen. Vi har
idag ett fungerande system med systematisk dokumentation i tre spår där vi följer arbetsgången med
anpassningar, extra anpassningar och anmälan till rektor och Elevhälsoteam för vidare utredning.

Utvecklingsinsatser
De åtgärdsprogram vi har upprättat ställer höga krav på kontinuerlig uppföljning och revidering, detta
behöver vi fortsatt vara noga med. Vi valde i höstas att inte skriva in åtgärdsprogrammen i
Infomentor. Åtgärdsprogrammen skrevs enligt vår systematiska dokumentation i de blanketterna.
Detta är något som vi måste se över till hösten 2021. Vi har arbetat hårt och lagt mycket tid på att
implementera arbetet med systematisk dokumentation i tre spår, hos personalen på skolan. Vi
behöver därför också vara lika noggranna att ny personal på skolan tidigt får ta del av och lära sig
arbetsgången.
Specialpedagogiska myndigheten har arbetat med personalen om särskilt stöd och anpassningar från
november 2020 till mars 2021. Jag bedömer att området med anpassningar och extra anpassningar är
komplicerat och att man som skola ständigt behöver fortsätta att utvecklas inom detta, därför var
Specialpedagogiska myndighetens arbete med oss viktigt. Vi fick en gemensam grund att stå på i vårt
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fortsatta arbete med särskilt stöd och anpassningar. Det vi också har anpassat är klassrumsmiljö där vi
har sett över vad vi har på väggar och bytt ut möbler. Vi har satt upp ljudabsorbenter och enfärgade
gardiner i alla lokaler. Utöver detta har vi även köpt in sittdynor, taktila hjälpmedel och fokusverktyg.
Tanken var att all personal skulle delta i SPSM men pga Covid var det inte möjligt. Det som vore
önskvärt är att våra elevassistenter får någon form av kompetensutveckling vilket gagnar både
personal och elever.

Bemanning/behörighet
Tjänst

Antal
tjänster

Antal
Antal
behöriga obehöriga

Antal behöriga
i ämnet
samiska

Kommentarer

Grundskollärare

13

7

6

1

5 av dessa har
samiska språket.

Förskollärare

1

0

0

0

Har samiska språket
och lång erfarenhet
som pedagog.

Fritidspedagog

4

0

4

1

3 av dessa har
samiska språket.

Elevassistent

4

1

3

0

2 av dessa har den
samiska kulturen
och förstår samiska
språket.

Modersmålslärare

0

0

0

0

Vi har behöriga lärare i:
X Nordsamiska
☐Umesamiska

X Lulesamiska

☐Sydsamiska

☐Pitesamiska

Rektors analys
Resultatet är gott utifrån förutsättningarna. Vi har arbetat målmedvetet för att rekrytera behörig och
kompetent personal. Sameskolan har i dagsläget god bemanning och pedagogerna har behörighet i
många ämnen och flertalet talar samiska. En del pedagoger undervisar i ämnen där de saknar
behörighet men har legitimation. De ämnena är hem- och konsumentkunskap, slöjd, musik samt
idrott till viss del. Vi har haft hög behörighet vad gäller specialpedagogik. Elevassistenter och
fritidspedagoger saknar utbildning men har lång erfarenhet och kompetens i samiska. Det man kan se
det här läsåret är att det inte är så många nyrekryteringar som tidigare år.
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Utvecklingsinsatser
Att höja behörigheten i de ämnen där den idag saknas. Ett alternativ är att samarbeta med andra
skolor där den kompetens vi saknar finns. Att de som saknar samiska kompetensutvecklas, förslagsvis
genom kurser på Samernas utbildningscenter. Önskvärt vore att dessa pedagoger fick möjlighet att
studera samiska på arbetstid. En ambition är att vi kan bedriva intern undervisning i samiska med
personalen oavsett kunskapsnivå. Det är viktigt med fast personal på fritidshemmet för att kunna
arbeta med vårt samiska perspektiv, årshjul och språk. En förutsättning för ett kvalitetssäkrat arbete
är att tid avsätts för planering. En önskan är att Sameskolstyrelsen har en plan för att göra det
attraktivt att utbilda sig till lärare i samiska.

Elevhälsa
Bemanning och behörighet
Tjänst

Antal
tjänster

Antal
Antal
behöriga obehöriga

Antal
samisktalande

Skolläkare

1

1

0

0

Skolpsykolog

1

1

0

0

Skolsköterska

1

1

0

1

Kurator

1

1

0

0

Specialpedagog

1

1

0

0

Kommentarer

Systematiska kvalitetsarbetet inom området elevhälsa:
1. Detta gäller för skola, förskoleklass och fritidshem:
Rektor och pedagoger med Elevhälsoteam har planerade möten en gång per månad. Dessa
möten planeras in under höstterminen för resterande läsår. Vid höstterminens start upprättas
en plan för elevhälsoarbetet där mål sätts upp.
De långsiktiga mål vi hade:
Att varje elev ges förutsättning att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Elever i våra verksamheter ska känna sig trygga i sin skolvardag.
Delmål under läsåret har varit:
Att fortsätta utveckla den inkluderande lärmiljön samt att skapa trygghet i skolan.
De utvecklingsbehov vi har är att arbeta mer främjande för elevernas lärande, utveckling och
hälsa. Elevärenden upptar mycket av mötestiden, då behöver man i vissa perioder ha tätare
möten. Att arbeta med SPSM utifrån deras upplägg.
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2. 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§.
Elevhälsans utgångspunkt är lärande och hälsa med inriktning att skolan har ett
hälsofrämjande arbete. Elevhälsans, specialpedagog och pedagogens mål är att skapa en så
positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Deltagarna ska stötta, hjälpa varandra och ge
goda råd i vårt/Sameskolans elevhälsoarbete.
3. Hur gör vi? Insats/åtgärd/vem gör vad?
Elevärenden tas först upp i arbetslagen där man ser över de anpassningar man har gjort. Är
dessa inte tillräckliga gör mentor/klasslärare en anmälan om elevärendet till Elevhälsoteamet.
Elevärendet tas upp på mötet med Elevhälsoteam, rektor och berörd mentor/klasslärare. På
mötet kommer man fram till vilka insatser och åtgärder som eleven är i behov av. Det kan till
exempel vara BUP-kontakt, utredningar, orosanmälningar, kuratorsamtal. Skolläkaren skriver
remisser, skolsköterskan och kurator sköter olika samtal. Rektor ser till att ärendena följs upp.
Pedagogerna tar kontakt med vårdnadshavare, ibland med hjälp av rektor. Psykologen
kontaktar vårdnadshavarna och mentor efter utförda utredningar. Specialpedagogen
återkopplar det som tas upp på Elevhälsoteamsmötena till de olika arbetslagen på skolan.

Rektors analys
Skolan har tillgång till alla professioner inom elevhälsan och det gör att vi kan bygga upp ett bra
främjande och förebyggande arbete samt att eleverna har möjlighet att få hjälp med individuella
behov. Resultatet är gott, men behov finns för att utveckla det förebyggande arbetet. Eftersom vi är
en liten enhet har vi inte daglig tillgång till Elevhälsoteamets profession. Vi har dock alltid kunnat
kontakta dem för vägledning. Psykologen har kunnat komma och göra utredningar när vi har behövt
det. Kuratorn har också haft samtal med elever efter skolans önskemål. Alla enheter i skolan och
fritidshem arbetar med dokumentationen i tre spår. Därför är alla tre delar inkörda och arbetar efter
denna arbetsgång.
Vi gör en plan i början på höstterminen med vad elevhälsoteamet har för mål under läsåret. Vi
arbetar mot den planen då vi har möten varje månad utöver elevärenden.
Elevhälsoteamet har utifrån planen deltagit i en utbildningsdag som skolverket har arrangerat. Den
handlade om medicinsk elevhälsa- hälsofrämjande insatser som fungerar. Efter denna dag påbörjade
vi ett projekt där eleverna ska skriva en föräldraparlör på de samiska varieteterna. I den finns kost och
hälsa, sovtider, speltider osv. Den förväntas vara klar under ht-21.
Skolråd har inte kunnat genomföras på grund av Corona och bristande intresse hos vårdnadshavarna.
Detsamma gäller svarsfrekvensen på föräldraenkäterna. Därför är det svårt att analysera effekterna av
detta, men föräldrakontakten är en viktig del i elevhälsoarbetet.

Utvecklingsinsatser
Infomentor kommer att fortsätta utvecklas och få en större roll i kontakten med vårdnadshavare,
men det är viktigt att ge tid för introduktion, support och utbildning i systemet.
En insats inför kommande läsår är det arbete som ledningsgruppen har gjort med dokument om
elevers frånvaro och ett förväntansdokument som vårdnadshavare kommer att få ta del av.
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En annan insats är att skolsköterskan tillsammans med kocken planerar samtal i klasserna under
höstterminen där man betonar vikten av kosten och andra hälsofrämjande insatser.

Samisk utgångspunkt, pedagogik, kultur,
tradition och traditionell kunskap
Samiska läromedel och samiska lärverktyg
Skola
Pedagogerna använder Tápán siun, Ápes, Låhkåmtjiehka/Lohkanfieski, Luondoibmaha/Luonddu
ipmasat, Luonndo eallá/Luondu ealáska, Dalvveluonndo/Dálveluondu, Ájidallam/Adji, Giella Sámis,
samiska appar, hemsidor, Divvon, Bamse, No- SO girjjit, Anin Danin, Polliglutt, Läseböcker, Sámásta,
Eappel-Peappel, eget material som blanda annat är tagna ur olika läromedel, skolverkets material,
digitala ordböcker, samiskt tangentbord. Skolan har även sett på teater, filmer från NRK och SVT och
lyssnat på jojk och musik från internet. Använt internetsidor till exempel UR skola, Noaidegiisá,
Sameradion, Oddasat, Sametinget. De digitala plattformar som använts är Google Classroom och
Book creator. För att föra den traditionella kunskapen vidare har det köpts in material såsom fisk,
ripor, kött och renhudar. Klasserna har arbetat med skohö , kolten, sametingsvalet, fåglar, växter och
bär. De har även använts sig av traditionsbärare/språkresurser. Giellavahko.
Förskoleklass
har jobbat med alfabetet i boken Anin danin. Pedagogerna har också använt egenproducerat material
i samiskan och arbetet i teman. De har deltagit i övriga skolans traditionella teman och tagit del av
traditionsbärare och språkresurser.
Fritidshem
De arbetar med egen planering utifrån årshjulet där de ha projekt som till exempel de åtta årstiderna,
björken, björnen, bär, hur ljuset återvänder, ripor, samisk musik, lekar och övningar på samiska, elden,
vatten, gudinnor, kåtan, besök på Ájtte och Fjällträdgården. Pedagogerna arbetar med språket
dagligen.

Funktionell tvåspråkighet
Skolan

Alla elever i åk 6 har nått kunskapsmålen i svenska och samiska, med spridning i betygen A-D i
samiska och A-C i svenska. Den stora utmaningen är att inte alla pedagoger har det samiska språket.
Skolans lärare har satsat på samiska teman som ska ge en röd tråd i verksamheten.
Teater besöken har gett eleverna upplevelser som de annars inte hade fått via skolan och delaktighet
av kulturutbud.
Med gemensamma teman lärde sig eleverna kultur, och fick kunskaper och stärkte språket. Vi har
anpassat moment efter årskurs, ålder och språkkunskaper så även med dokumentationen. De olika
teman har sin utgångspunkt från samiska språket, värdegrund, kultur, traditioner och traditionell
kunskap samt är genomförd med samisk pedagogik. Tanken med temaarbeten är att ha ett
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helhetsperspektiv som innefattar många skolämnen. Vi har synliggjort och berättat den samiska tysta
kunskapen då det på ett naturligt sätt aktualiserades under projektets gång samt gett de
ämnesspecifika termerna då det praktiska arbetet skulle beskrivas. Vi har inte kunnat samverkat med
hemmet som tidigare år pga pandemin.
Eftersom det inte blev gemensamt språkbad så fick år 6 åka till Stuor Muorkke på ett eget språkbad. De
pengar vi fick från Sametinget använde vi till Giellaváhkko som stärkte språkarenan på skolan. Där
utvecklades olika uttrycksformer genom att göra jojkar utifrån jojkworkshop med Simon Marainen.
De hade teaterworkshop med Elina Israelsson som resulterade i olika teatrar. De fick sjunga, väva,
skriva dikter ,måla och skapa, lyssna på olika samiska berättelser och ha temaarbete om den samiska
stjärnhimlen. De hade skrivarkurs med Miliana Baer. Språkintresset väcktes hos eleverna genom
dessa aktiviteter.

Förskoleklass

har pedagogen arbetat tematiskt med olika uttryckssätt som t ex att skapa i olika material, bild,
drama, teknik sång, musik, dans, språkutveckling, matematik. Pedagogen använder samiska som
undervisningsspråk. Eleverna lär genom många olika uttrycksformer. Det traditionella lärandet, att
lära sig genom egen erfarenhet, undersöka och koppla till det traditionella sättet och att använda de
samiska orden vid upprepade tillfällen gör att eleverna tar till sig språket. Förskoleklass har varit med
på de teman som de övriga klasserna har haft. De deltog även i Giellaváhkko.

Fritidshem
har pedagoger som har samiskan arbetat medvetet med Sámegiella/språket genom verksamhetens
olika delar för att utveckla elevernas kunskaper och ordförråd i samiska och svenska. De pratar,
skriver, läser och berättar, lyssnar, spelar spel på ipad. Språket är kopplat till praktiska göromål som
slöjdande och traditionell kunskap.Det har dock inte varit större temaarbeten då verksamheten har
varit förlagd utomhus större delen av året. Under året så har även den icke samisktalande delen av
kollegiet börjat använda språket i enkla sammanhang. Vi har haft personal på alla tre varieteter.

Rektors analys
En stor del av pedagogernas tid går till att tillverka egna läromedel då det saknas i de samiska
språken. För att få till en likvärdighet vad gäller samiska läromedel gentemot andra ämnen behövs
betydande insatser. De läromedel som finns idag har dialektala skillnader vilket medför att
pedagogerna måste redigera materialet. Eleverna på skolan hör språket och kan använda samiskan
med de pedagoger som har språket. Eftersom alla pedagoger inte har samiskan så blir det inte ett
naturligt samtalsspråk för alla elever. Trots detta så gör pedagogerna ett mycket bra arbete då alla
elever når upp till kunskapskraven i samiska för åk 6. Jag kan se att detta beror på pedagogernas
medvetna insatser med att få in det samiska perspektivet och få eleverna att använda det samiska
språket i de olika ämnena vilket bidrar till ett gott resultat. Man skapar arenor där samiskan blir det
naturliga språket och det är en bra och beprövad metod för att utveckla språket hos eleverna. Det är
positivt att vi gemensamt inom SAMS ska arbeta med att få in det samiska perspektivet i skolans
ämnen, det skapar en likvärdighet som gynnar alla elever. Förskoleklassens tematiska arbete med
olika uttrycksformer ger eleverna möjlighet att lära sig språk genom egen erfarenhet. Att föräldrar-,
mor- och farföräldrar eller andra samisktalande personer i elevernas liv är delaktig är också en mycket
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viktig del för att motivera eleverna att se nyttan av att kommunicera på samiska. Det uppskattas är att
att vi har fått ta del av skapandet av den gemensamma språkplanen.

Utvecklingsinsatser
Pedagogerna har stora utmaningar att få till arenor där man talar samiska med varandra samt att höja
statusen på språket och göra undervisning mer intressant. Att få till en revitalisering av samiskan
kräver tid och engagemang. Att planera in tid för att utveckla metoder som motiverar eleverna att
våga tala, övervinna så kallade språkspärrar är en möjlig insats. Att Sameskolstyrelsen vidare arbetar
för att få till fler läromedel på samiska utgivna är också viktigt. Att fortsätta knyta traditionell kunskap
till språket i skola, förskoleklass och fritidshem och att arbeta tematiskt med olika uttryckssätt som t
ex att skapa i olika material, bild, drama, teknik sång, musik, dans, språkutveckling och matematik. Att
språkplanen inom SAMS gör det tydligt vad vi har för mål med våran undervisning. Eftersom vi ser att
språkbaden spelar en viktig roll i språkutvecklingen så får vi hoppas att de blir av nästa läsår. Önskvärt
vore att få till ett språkbad på hösten och en på våren. Vi kommer att fortsätta med språkveckan och i
god tid se över om det finns medel att söka för att ta in externa aktörer.

Normer och värden (ur Lsam 2.1)
Likabehandlingsplanen 2020
Vilka kartläggningsmetoder har ni använt för att veta nuläget av trygghet och trivsel i
klassen/klasserna/fritidshemmet?
Inför revidering av likabehandlingsplanen gör alla elever en trivselenkät, en trygghetsvandring på
skolan och skolgården, rastsamtal. Vårdnadshavarna får även dem en enkät som tillsammans med
elevenkäten bildar underlag för utvärdering och åtgärder. Detta görs även i förskoleklass samt
fritidshem. Kontinuerliga samtal med elever i grupper och enskilt före och efter rast. Klassråd,
elevråd, förutbestämda platser i tex klassrum, led och matsal. Regler för trivsel, ordning och klassrum.
Värdegrundsdagar och arbete med barnkonventionen.

Trygghet & Trivsel
Hur stor var svarsfrekvensen i klassen/ klasserna/fritidshemmet?
Vad visar elev och föräldraenkäten?
F
69% av eleverna har svarat på enkäten. 47% av vårdnadshavarna besvarade enkäten.
Åk 1-2 100% av eleverna har svarat på enkäten. 80% av vårdnadshavarna besvarade enkäten.
Åk 3-6 90% av eleverna har svarat på enkäten. 65% av vårdnadshavarna besvarade
enkäten.
Fritids Det gjordes ingen enkät till fritidsbarnen. 17% av vårdnadshavarna
besvarade enkäten.

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella
målen
Förskoleklass - Svaren visar att eleverna trivs och upplever trygg miljö. De flesta eleverna anser sig ha
en kompis. Vårdnadshavarna anser att skolan jobbar aktivt mot kränkningar, mobbning.
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Vårdnadshavarna svarar även att de upplever att personalen bemöter dem och barnen väl. Under
höstens enkätsvar visar det att få känner till skolans likabehandlingsplan.
I det stora hela är gruppen lugn, trygg och sammanhållen. Viss stöd och uppmuntran behövs för att
leda gruppen mot en mer betryggande gemenskap. De har arbetat med gruppen så att de jobbar
återkopplande mot händelser, upplevelser och vi har gjort mycket övningar i stor grupp såsom mindre
grupp. Kontakten med hemmen har fungerat i stort problemfritt och därför har de snabbt kunnat
bearbeta händelser inom gruppen. Gruppen är trygg i att våga berätta det som de upplever, ser och
hör vilket man bör ta reda på för att med fortsatt arbete kring vänskap, värdegrund och gemenskap
ha en god möjlighet att skapa en ännu starkare gemenskap.

Fritids - Den visar att eleverna känner sig trygga och trivs bra på fritidshemmet. Vad som är viktigt att
avläsa ur enkäten är att de svar som inkommit är majoriteten nöjd eller mycket nöjd med verksamhet,
lokaler och personal mm. Vid akuta trygghets- och trivselbehov lyfts det på en gång och förändring
görs. Personalen upplever att gruppen av barn på fritids är till stor del samstämd. Under början av
läsåret och in på vårterminen har det skett större kränkande situationer och konflikter som påverkat
stämningen i gruppen och som fritidspersonalen aktivt jobbat med att lösa tillsammans med skolans
klassansvariga samt hemmet. Därefter har skolan och fritids skapat tillsammans med vårdnadshavare
tydliga planeringar med vistelsetider och åtgärder. Det har varit av stor vikt att få en fungerande
relation samt stadigvarande personal. I övrigt så är gruppen stor, det är få konflikter/ kränkningar som
sker som utöver det ovanstående. Vid händelser där kränkning och konflikter skett har personalen
haft samtal omgående med de som varit inblandade samt vid behov kontaktat hemmet.
Under läsåret upplever personalen att gruppen har blivit bättre på att uttrycka sig, ställa
frågor och be om hjälp.
Åk 1-2 - Resultatet av trivselenkäten visade på att de flesta eleverna trivs på skolan, har kompisar,
behandlas bra av både elever och personal och har någon att vända sig till om något händer.
Resultatet av trivsel och trygghetsenkät visade på att föräldrarna upplever att de flesta barn tycker
om att gå till skolan, trivs i klassen och blir bra bemött av personal och andra barn i skolan. De
upplever även att barnen är trygga och har någon att vara med. De uppfattar att det är ett gott klimat
i klasserna och även mellan elev - personal. Det framkommer dock att det finns föräldrar som har
mindre kännedom om skolans likabehandlingsplan. Några föräldrar säger sig inte veta något om hur
skolan bedriver ett målinriktat arbete mot diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Måluppfyllelsen är på god väg. De upplever att de är på god väg med att nå målet att respektera
andra människors egenvärde. I och med de dagliga samtalen kring normer och värden vid t.ex.
konfliktlösning ser de att eleverna har blivit medvetna om hur man ska vara mot varandra. De ser
också att flertalet elever har fått självinsikt utifrån samtalen, vilket har motverkat att samma
händelser upprepas kontinuerligt. Rastvakterna har väst på sig och det medför att rastvakten är lätt
att hitta och det har blivit en tryggare rast. Rastvakterna har förebyggt och bidragit till att de kan
upptäcka diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling. Skolan har senarelagt
öppnande av skolan vilket har medfört en lugnare start på dagen och betydligt färre konflikter,
kränkningar och trakasserier. Eleverna har även i år gått in genom olika ingångar till matsalen vilket
har medfört att det är lugnare. Trängseln i hallen har förebyggts. Det finns fler toaletter att använda
för att tvätta händerna. Yngre och äldre elever möts inte och det minskar konflikter. Mindre
elevgrupper i trånga gemensamma utrymmen. Det minskar situationer där konflikter kan uppstå.
Detta är speciellt positivt för elever med särskilda behov.
Genom de kontinuerliga samtalen ser de att eleverna har blivit mer medvetna om hur man ska vara
mot varandra. Arbetet med exempelvis Barnkonventionen har gett eleverna större insikt om barns
rättigheter.
De flesta elever är engagerade i klassrådet. På klassråd tränas mötesordning och demokrati i
praktiken och även att lyssna på varandra och att respektera andras åsikter.
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Åk 3-6 - Resultatet av trivselenkäten visade på att de flesta eleverna trivs, har någon att vara med, att
personalen bryr sig om dem och att det finns någon att vända sig till. Efter resultat i
trygghetsvandring ser de att många elever upplever toaletterna som otrygga. En elev upplever känner
sig otrygg på Östra skolan, då äldre elever kan komma och titta på lektionerna. Några elever känner
sig otrygga i omklädningsrum och dusch när andra tittar på.
Resultatet av trivsel och trygghetsenkät visade på att föräldrarna upplever att de flesta barn tycker
om att gå till skolan, trivs i klassen och blir bra bemött av personal och andra barn i skolan. De
upplever även att barnen är trygga och har någon att vara med. De uppfattar att det är ett gott klimat
i klassen och även mellan elev - personal. Det framkommer dock att några föräldrar har mindre
kännedom om skolans likabehandlingsplan.
När de har arbetat med likabehandlingsplanen har de sett att eleverna är medvetna om hur man ska
vara mot varandra. De är även medvetna om sina rättigheter. Eleverna ber de vuxna om hjälp vid
konflikter då de inte kan lösa det själva. Enligt enkätundersökningen upplever de flesta elever att de
är trygga på skolan.
Genom arbetet med samiska traditioner upplever de att de flesta elever känner stolthet över sitt
ursprung.

Rektors analys
På skolan ser vi att det goda resultatet kan komma från lärande dagliga samtal kring normer och
värden, lekar och övningar för att stärka gruppkänslan, löpande diskussioner om att alla är olika.
Återkommande arbete och kopplingar till barnkonventionen har gjort att eleverna har fått insikt i sitt
eget, men även andra barns situationer och rättigheter.
Inför raster gå igenom med eleverna vad de har för planer för rasten och sedan följa upp hur rasten
har varit. Att rastvakten syns tydligt och är lätt att hitta för eleverna, det förebygger
kränkningar/trakasserier och ger trygghet. Rastvaktschemat fungerar bra så länge alla är på plats,
men behöver fyllas upp med en rastvakt till under första rasten då alla elever är ute.
Senareläggning av att öppna skoldörren på morgonen var mycket positivt. Vilket medförde att
samtliga lärare hade möjlighet att delta i morgonmötet.
Lunchsituationen fungerar bättre och är mer lugn på grund av flera ingångar till matsalen.
Fritidslokalen har även fått fungera som matsal på grund av rådande pandemi. Detta har medfört att
det har varit färre elever vid borden och i matsalen. Det har varit lugnare under matsituationen.
Lärare har serverat maten till eleverna på grund av pandemin vilket har tagit stora resurser. Positivt
har varit att de har kommunicerat på samiska, negativt är att det är resurskrävande.
Eleverna är engagerade i klassråd och elevråd där de tränas i att lyssna på varandra och respektera
andras åsikter. Vi hade dock inte det hela läsåret då vi inte ville blanda grupperna pga pandemin.
Lärarna har ett gott samarbete med vårdnadshavarna.
I barngruppen på fritidshemmet finns elever som kräver extra anpassningar där det har skapats
lokaler dit man kan gå undan, samt aktiviteter som anpassats. I barngruppen har de anpassats
aktiviteter och lekar efter barnantal, dagsform och dagsljus.I fritidsgrupperna pratar de ofta om
önskemål och känslor, de kan t ex börja en samling med att prata om dagen och om vad barnen ser
fram emot. Där möter de barnens personliga behov, gruppens önskemål och skapar en känsla av
samhörighet och demokrati.

Utvecklingsområden
För att öka svarsfrekvensen på föräldraenkäterna hoppas vi att vi får in dem i Infomentor. Att vi får
köpa in den tjänsten och ha en gemensam enkät för vårdnadshavare inom SAMS. Vi kan göra fler
kartläggningar över elevers oro vad gäller till exempel skolgård, lokaler och klassrum. Att vi ser till att
någon vuxen kan vara med i omklädningsrummet när de har undervisning på Östra.
Likabehandlingsplanen blir implementerad hos all personal på skolan och att påminna
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vårdnadshavarna att den finns utlagd på Infomentor. Att se till att det finns planeringstid för
fritidspersonalen.

Kunskaper/utveckling och lärande (ur
Lsam 2.2)
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Resultat och måluppfyllelse
Fördelning av kunskapsutveckling/ämne år 3 och 6 från infomentor, tabeller
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Rektors analys i förhållande till de nationella målen
Resultatet för både åk tre och sex är goda, de flesta uppnår kunskapskraven. Vi kan se att eleverna får
goda kunskaper och att de åtgärder som sätts in i tidig ålder ger resultat. Eleverna har utrymme att
utvecklas individuellt efter mognad. De som inte uppnår målen i åk tre i svenska är elever som är
under utredning.

Utvecklingsområden
Följa upp undervisningen och se vad vi kan lära av varandra i arbetslagen för att få bättre
måluppfyllelse redan i år tre. Detta kan göras genom kollegialt lärande exempelvis genom Skolverkets
lärportal för kollegialt lärande som skulle öka likvärdigheten i undervisningen för alla elever. Det vi
kan utveckla är att arbeta mer med ämnesövergripande teman för att få en helhetssyn på elevernas
kunskaper. Att vi fortsätter vårt arbete med anpassningar och extra anpassningar samt utvärderar
dessa. Det kommer att underlätta att vi under våren har gjort ett eget årshjul för skolan som tydligt
visar när vi t ex ska ha elevkonferenser, kartläggningar, uppföljningar osv.
Att vi ser över mentorskapet så att det fungerar bra. Det är bra om de som undervisar eleverna mest
har mentorskap. Då får man se hur det kan kompenseras för de pedagoger som får ta det ansvaret.
Detta är något som vi kommer att arbeta med innan skolstart.

15

2021-07-05

Bedömning (ur Lsam 2.7)
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målet att
elever utvecklar ett allt större ansvar för sina studier.
Allt är samlat i infomentor. Pedagogerna har hjälp av specialpedagog vid anpassningar och
åtgärdsprogram. Pedagogiska planeringar är gjorda i InfoMentor med kontinuerlig bedömning.
Utvecklingssamtal är genomförda under höst- och vårtermin via länk. Pedagogerna använder de
obligatoriska bedömningstöden i de olika årskurserna. Bedömningsstödet gick bra att genomföra för
de flesta eleverna även för de som har samiska som förstaspråk tack vare att vi har samisktalande
lärare. Det görs formativa och summativa bedömningar, kamratbedömning, självskattning,
scanningsmaterial - fonolek, Skolverkets kartläggningsmaterial. År 6 genomförde bara de muntliga
nationella proven. År 3 har gjort alla delar, men dessa behövdes inte rapporteras in.

Rektors analys
Resultatet är gott, pedagogerna arbetar med både formativ och summativ bedömning samt att elever
gör självvärderingar och tar ett större ansvar för sina studier. Pedagogerna som till största del har
legitimation har god kunskap i bedömning och det ger goda resultat.
Vårdnadshavarna har en viktig roll för att motivera eleverna till studier, där kan vi se
att det behövs insatser för att alla elever ska få stöd hemma också. Det behövs
tydliga rutiner och information till vårdnadshavares angående deras ansvar kring
utvecklingssamtal om det som vi kommer överens om.

Utvecklingsområden
Att få alla vårdnadshavare involverade i sina barns skolgång i början av läsåret. De ska få information
om skolans rutiner angående utvecklingssamtal och användandet av InfoMentor.
Det saknas nationella prov i samiska. Alla elever ska kunna bli bemötta och utvecklas på samiska under
hela skoldagen. Kurs för lärare och föräldrar som ej behärskar samiska för att stärka och utveckla
elevens språkkunskaper. Det samiska språket måste överleva och sameskolan ska vara en plats där
språket är levande och starkt för elever, föräldrar och all personal.

Förskoleklassen (ur Lsam 3)
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen i
språk och matematik
Under läsåret kan vi se en god utveckling både i språkinlärning och inom matematik.
Höstens scanningar med Skolverkets material har följt med under resterande läsår som
stöd för uppföljning av utvecklingen. Redan i början av höstterminen var det flera
elever som kunde skriva och läsa elevnära texter/ ord. Flertalet elever var säkra på
större delen av alfabetet och siffror. De har kommunicerat i tal och skrift på ett rikt och
nyanserat sätt genom att använda sig av Bornholmsmodellen i språkinlärningen. De
har arbetat med utgångspunkt i Läroplanens syfte, förmågor och centralt innehåll för
förskoleklassen.
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Ett fåtal elever har behov av intensifierat arbete/ stöd till hösten, det visar läsårets utveckling inom
språk- och matematisk medvetenhet.
Många elever kan ljuda ihop ord, avkoda och läsa ord/ meningar. Det finns en elev som inte uppnår
fullgoda resultat i Skolverkets kartläggningsmaterial. Eleven i fråga har resursperson och har ett
åtgärdsprogram. Ett nytt åtgärdsprogram ska skapas under höstterminens start.

Rektors 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 gett resultatet att alla elever är läsare, visserligen på olika nivåer då en del läser med flyt
och andra ord. Vi kan se att eleverna får goda kunskaper och att det åtgärder som sätts in i tidigt
under läsåret ger resultat. Eleverna har utrymme att utvecklas individuellt efter mognad.

Utvecklingsområden
Följa upp undervisningen och se vad vi kan lära av varandra i arbetslagen så att de goda exemplen
förs vidare. Detta kan göras genom kollegialt lärande exempelvis genom Skolverkets lärportal för
kollegialt lärande som skulle öka likvärdigheten i undervisningen för alla elever. Vi ser att det finns ett
behov i övergångarna mellan klasserna. Ett förslag är att använda skolverkets
dokumentationsmaterial för övergångar mellan klasser. Där både föräldrar och nästa pedagog ser
vilka behov som finns och vad som behöver utvecklas. Allt för att möta eleverna på den nivå där de
befinner sig och för att eleverna skyndsamt ska få hjälp att nå målen för årskurs 1.

Fritidshemmet (ur Lsam 4)
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till det centrala innehållet
Natur och samhälle
I verksamheten på fritidshemmet är de åtta årstiderna en röd tråd som de följer i planeringen.
Genom årstiderna följer de t ex björnen som är central i samisk historia och i nutid. I arbetet kring
björnen så är de ute i skogen för att se var/ hur de kan bygga ide, hur den betar bär. Under vårvintern
spanar de i naturen för att se de första spåren på snön. Allt kring björnen återkopplar de till myter och
historier och hur de genom tiderna hanterat björnen, t ex hur en björn jagas och tas tillvara på och
hur man tog in köttet i kåtan. På liknande vis har de jobbat om vinter och vinterljus, hur naturen
vaknar då ljuset återvänder och med vilka kliv ljuset kommer tillbaka med (rievsset lávkkit- ripsteg osv
tills det blir älgkliv). Renen är en annan central kulturbärare som verksamheten följer genom
årstiderna. De lär elever som inte har renskötsel i hemmet hur ett renskötselår ser ut exempelvis
genom film och kreativitet samt lekar. Eleverna får lära sig kasta lasso och lära sig ord som knyter an
till renskötsel med mera. De är nyfikna och lär sig gärna mer. De elever som har renskötsel i närheten
är med och berättar hur de gör i sin familj och på så vis jobbar de med olika erfarenheter inom
samma område. Det gäller även då de har teman kring bl a björnen, fisket och jakten. I verksamheten
jobbar de för att det ska finnas en bit kunskap bakom varje tema eller t ex utedag. När de eldar så
berättar de om árran och gudinnorna samt historier om röken. Eleverna får lära sig hur man ska föra
sig kring en eldstad och de olika termerna som finns knutna till elden. De vill inom verksamheten göra
plats för alla elevers upplevelser av den samiska kulturen. Verksamheten nyttjar Ájtte museum som
en arena för att lära eleverna mer och för att de ska interaktivt få uppleva samisk kultur/ historia.
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Eleverna har utvecklat förmågan att ta ansvar för det de gör, säger och leker utifrån de samtal de har
haft löpande under läsåret kring värdegrund/ barnkonventionen. Eleverna har fått möjligheten att
prova på olika estetiska skapanden. Tillsammans i större/ mindre grupper har elever fått gemensamt
diskutera och samtala kring lekar, övningar och aktiviteter- vad de önskar, vad de vill göra samt lärt sig
kompromissa. Språkmässigt har de lyft de mest lekta lekarna och uppmuntrat barnen att använda
samiska fraser och uttryck och det märks i leken att samiskan hörs mer och blir mer spontan.
De har mycket kreativt skapande i undervisningen som klippa, klistra, lägga
pärlplattor, måla, skapa, fota samt dans och rytmik.

Rektors analys
Fritidshemmet har jobbat utifrån det samiska perspektivet och knutit ihop dåtid med nutid med olika
erfarenheter utifrån personalens kunskaper. Med olika temaarbeten har fritidshemmet inkluderat
såväl renskötsel som jakt och fiske i den samiska kulturen, även modern duodji och skapande har fått
ta plats. Personalen har jobbat med ett samiskt perspektiv i allt de gjort då de utgått från sin egen
identitet och kunskap. De har jobbat med alla tre varieteter i samiskan. Det som har varit en
framgångsfaktor är att det inte har varit någon större omsättning på personal, trots pandemin. Vi har
haft en personal som har haft en pooltjänst som var varit värdefull för både skolan och
fritidshemmet. De har sedan hösten använt Infomentor som plattform.

Utvecklingsområden
Fritidshemmet i Jokkmokk har sitt arbete utifrån sitt årshjul som på grund av pandemin inte har gått
att följa som är önskvärt. Det är något att sträva efter att få en kontinuitet i det arbetet. Under
kommande läsår kommer arbetet fortsätta med att skapa en tillvaro i fritidshemmet där det samiska
perspektivet återknyts i allt arbete med eleverna. Under kommande läsår ska personalen få möjlighet
att fortsätta jobba vidare med verksamheten och följa utvecklingen genom att ge utrymme för
planering. Inom verksamheten ser vi att det finns stora möjligheter att samverka
med
skola på ett bättre sätt. Det som möjligtvis kan saknas är en arbetslagsledare för
fritidshemmet som tar det största ansvaret. De ingår i det fortsatta
utvecklingsarbetet med Infomentor.

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.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är under utveckling. Under hela läsåret har mycket handlat om
hur verksamheten ska kunna fortgå så normalt som möjligt. Vi har haft beredskap för eventuell
skolstängning. Det har varit väldigt slitsamt i de olika arbetslagen, ständig oro och rädsla, skyddande
av sig själv och elever har varit ett krävande arbete. Även att täcka upp för varandra och se till att
eleverna har fått sin skolgång garanterad. Detta har medfört att planeringstider ofta har
uteblivit. Systematisk handlingsplan upprättades för arbetsmiljö i samband med pandemin
och har uppdaterats löpande under hela pandemin.
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Arbetslagen har punkten arbetsmiljö på agendan på alla möten. Vi hann göra en medarbetarenkät
under hösten där vi valde ut två punkter som vi skulle arbeta med under läsåret. Tyvärr har det inte
gått att genomföra då mötestider togs upp av annat och vi hade mycket personalbortfall. Det var
endast två dagar på hela terminen som all personal var på plats samtidigt. Det som underlättade
arbetet mycket var att vi fick en pooltjänst. Vi har bara haft APT med all personal vid vår verksamhet
en gång detta läsår. Vi kommer att återuppta arbetsmiljöfrågor som vi kommer att arbeta med under
hösten 2021.
Under läsåret har vi satt upp ljudabsorbenter i de flesta av skolans lokaler för att minska
ljudnivåerna. Vi har satt upp enhetliga enfärgade gardiner för att få ett lugnare intryck i lokalerna.
Det har även köpts in nya bänkar, stolar, skåp och dylikt för att få ett helhetsintryck i klassrummen.
De var nötta och slitna och nu kan vi enkelt byta bänkar mellan klassrummen beroende på
klasstorlek. En storstädning av lokalerna har skett där vi har fått ordning på alla läromedel och andra
saker.
Vid tillbud skrivs tillbudsrapporter som följs upp i verksamheten, de anmäls även till
arbetsmiljöverket och följs upp av arbetsgivaren. Sameskolan i Jåhkåmåhkke har två skyddsombud.

Resultat och måluppfyllelse
Vi har upprättat och följt våra handlingsplaner och klarat att undvika smittspridning relativt bra. Vi har
inte haft många fall av covid- 19.

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. Vi har gemensamt
fika en gång i veckan. Vid läsårets början och avslut anordnas olika aktiviteter för öka samarbete, att
lära känna varandra och ökad trivsel. Vi har gjort ett eget årshjul som ska underlätta för pedagogerna,
samt en genomarbetad vikariepärm för att minska arbetsbelastningen på ordinarie personal.

Utvecklingsområden
Det pågår en en utbildning i arbetsmiljöarbete i ledningsgruppen, för att vidareutveckla
kompetensen inom detta område. Att hitta fler aktiviteter för att höja trivseln nivån.
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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.
Pedagogerna har varit delaktig i förstelärarens uppdrag i att utforma en språkplan för Sameskolstyrelsen. Vi har
inte haft någon pedagog som har läst modersmåls utbildningen. Vi har under året synliggjort språket genom att
skylta på alla tre varieteter. Vårt mål inför läsåret 2021/2022 är att få alla pedagoger att använd det samiska
språket på sina olika nivåer.

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.
Under läsåret har de olika arbetslagen haft schemalagt när de ska arbeta med systematisk
kvalitetsarbete. Vi upplever att det här året har vi fått mer flyt och förståelse för det systematiska
kvalitetsarbetet. Arbetet med det har skett löpande. Det vi känner är att det är ett omfattande arbete
som hade kunnat komprimeras alternativt arbeta med vissa områden inom systematiska
kvalitetsarbetet. Vi ser fram emot ett samarbete med Skolverket för att få in arbetet än mer effektivt
och systematiskt. Arbetsmiljön är en stående punkt på alla möten. Utvecklingsmöjligheter är att
fortsätta det arbetet som avstannat på grund av pandemin.

Kunskaper, utveckling och lärande
Sameskolstyrelsens rektorer och pedagoger ska utveckla användandet av Infomentor för
att samla dokumentationen för analys av kunskaper, utveckling och lärande.
I början av höstterminen 2020 skapades en Infomentorgrupp som undervisade de andra pedagogerna
kring användandet av Infomentor. Vår ambition var att ha två olika grupper med en nybörjargrupp
samt en grupp som kommit längre. Även detta arbete har avstannat och det ska vi återuppta till
hösten 2021. Alla pedagoger använder Infomentor som informationskanal, frånvarorapportering,
kommunikation med vårdnadshavare, kunskapsrum, blogg och bedömning.
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Jåhkåmåhkke skåvllå
utvecklingsinsatser läsåret 2020-2021
Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2019-2020
Trygghet och studiero “Alla barn och elever som går på sameskolan och fritidshemmet ska verka
i en god lärandemiljö där de känner sig trygga och accepterade. Alla barn och elever ska känna
sig trygga i sin identitet.”

Resultat:
Vi har fortsatt vårt arbete med trygghet och studiero under läsåret. Vi ser goda resultat utifrån
arbetet med likabehandlingsplanen, värdegrundsarbetet och arbetet för att stävja kränkningar. Vi ser
en tydlig minskning i rapporterade kränkningsärenden. Trots pandemin har vi haft ett gott samarbete
med vårdnadshavarna. Vi har många anpassningar kring matsalen, raster och i klassrummen. Se
avsnitt Normer och värden.
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Huvudmannens utvecklingsinsatser
läsåret 2021-2022
Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2020-2021

Rubrik

Rubrik

Rubrik
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Jåhkåmåhkke skåvllå
utvecklingsinsatser läsåret 2020-2021
Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2020-2021
Infomentor: att fortsätta att arbeta med Infomentor. Vi har en grupp som ska leda de övriga
pedagogerna i det fortsatta utvecklingsområdet. Vi vill arbeta för att få vårdnadshavarna mer
delaktiga, få in schemat, använda kunskapsrum på ett effektivare sätt.
Samiska: vi har påbörjat ett arbete där vi synliggör språket. Vi ska försöka få de icke samisktalande
personalen att använda vardagliga fraser och att de som har språket använder det mer
kontinuerligt.
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