Systematiskt kvalitetsarbete
Rektors rapport
Skola: Sameskolan Gällivare
Rektor:Inger Helene Fankki

2021-06-21

Systematiskt kvalitetsarbete under
läsåret
Bilden visar årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet som ska bygga på arbetslagets 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

4
2
6

2
2
4

1
1
2

2
2
4

Totalt antal
elever/födelseår

200
8
Åk 4
2
2
4

2007
Åk 5

2006
Åk 6

Totalt
flickor

4
2
6

0
0

15

200
8
Åk 4
2
1
3

2007
Åk 5

2006
Åk 6

Totalt
flickor

2
2
4

0
0
0

11

Totalt
pojkar

Totalt
antal
elever
26

11

Klassindelning
Förskoleklass, Åk 1-2, åk 3-4, åk 5

Antal elever i fritidshemmet
Födelseår

2012
Åk F

2011
Åk 1

2010
Åk 2

2009
Åk 3

Antal flickor
Antal pojkar

4
2
6

2
2
4

0
1
1

1
1
2

Totalt antal
elever/födelseår

Totalt
pojkar

Totalt
antal
elever
20

9

Modersmål
Majoritet av våra elever har svenska som modersmål och samiska som andraspråk.
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Åtgärdsprogram
Fyll i Infomentor, sätt in tabell
Antal åtgärdsprogram per årskurs
Klass

Åtgärdsprogram

1
2
3
4
5
6
Totalt

1

Avslutade åtgärdsprogram
2021-06-12

1

Rektors analys
Resultatet är förväntat. Pedagogerna har bedömt elevernas kunskaper och satt in insatser som gett
goda resultat. Undervisande lärare har gjort pedagogisk kartläggning och lyft ärendet till EHT. Rektor
har beslutat om upprättande av åtgärdsprogram och i samråd med EHT har pedagoger upprättat
åtgärdsprogram för eleven. Det har satts in åtgärder och insatser för de moment eleven har
svårigheter med och detta gjorts i samarbete med eleven och vårdnadshavare. Åtgärdsprogrammet
har reviderats kontinuerligt tillsammans med eleven, vårdnadshavare och pedagoger. Åtgärdsprogram
är fortsatt aktiv och revideras kontinuerligt.

Utvecklingsinsatser
Under upprättande av åtgärdsprogram behöver pedagoger ha kontinuerlig samarbete med eleven
och vårdnadshavare. Det är viktigt att tidigt i processen involvera vårdnadshavare så att de får
förståelse för varför åtgärdsprogram upprättas för eleven. Det ska också vara kontinuitet i uppföljning
och revidering av åtgärdsprogram . Åtgärdsprogram ska skrivas i Infomentor så att det finns åtkomliga
för rektor och undervisande lärare.
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Bemanning/behörighet
Tjänst

Antal
tjänster

Antal
Antal
behöriga obehöriga

Antal behöriga
i ämnet
samiska

Grundskollärare
Förskollärare
Fritidspedagog

4
50%
2x50 %

4
1

0
0
2

4
1
1

Elevassistent
Modersmålslärare

1

1

1

Kommentarer

Vi har behöriga lärare i:
x Nordsamiska
☐Umesamiska

x Lulesamiska

x Sydsamiska

☐Pitesamiska

Det saknas behöriga Fritidspedagoger till Fritidshem.

Rektors analys
Ett gott resultat. Alla lärare på skolan är legitimerade i de flesta ämnen och alla är behöriga att
undervisa i ämnet samiska och är samiskspråkiga. Läraren i förskoleklass är legitimerad förskollärare
och är behörig lärare i ämnet samiska och är samiskspråkig.. Fritidshemmet har kompetent personal i
samiska och samisk kultur och historia. Elevassistenterna saknar formell utbildning men har
mångårig erfarenhet och har kompetens i samiska. Det saknas behörig lärare i ämnet hem- och
konsumentkunskap.

Utvecklingsinsatser
Validera lärares ämneskunskaper i hem- och konsumentkunskap samt att erbjuda
utbildning för våra elevassistenter via Specialpedagogiska Skolmyndighetens
utbildningar för elevassistenter.
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Elevhälsa
Bemanning och behörighet
Tjänst

Skolläkare
Skolpsykolog

Antal
tjänster
0
1

Antal
Antal
behöriga obehöriga
0
0
1

Antal
samisktalande
0
0

Skolsköterska
Kurator
Specialpedagog

1
0
1

1
0
1

0
0
1

0
0

Kommentarer

Avtal
medPsykologinsats
er i norr
Avtal med adviva
Det finns behörig
spec.ped i
lärarlaget

Systematiska kvalitetsarbete inom elevhälsa
EHT Elevhälsoteam : Sameskolan, Förskoleklassen, Fritidshem
Elevhälsoteamets möten är inplanerade tillsammans med lärare och elevhälsans personal. Till EHT
har lärarna lyft elevärenden och berörda pedagoger deltar under EHT möten.
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. Det råder ”sträng” sekretess om de ärenden som tas upp på EHT. Deltagare är lärare
i sameskolan, förskollärare i förskoleklass, skolpsykolog, skolsköterska och rektor. Vi har träffats 1 gång
per månad, tisdagar kl.15.15–16.15. Under ht 20 rekryterades ny Skolpsykolog till vårt elevhälsoteam
och han har deltagit digitalt på EHT möten, övriga har varit på plats. Berörd pedagog har anmält sitt
ärende till rektor en vecka innan EHT-mötet. Vid Elevhälsoteamets möten (förkortat EHT) lyfts
aktuellt/-a ärende/-en av 5 ansvarig pedagog/rektor.
Hälsofrämjande arbete under läsåret:
Under läsåret har skolsköterskan haft “öppen mottagning” 1 ggr per månad på Sameskolan där
eleverna vid behov haft möjlighet till samtal med skolsköterskan. Skolsköterskan har haft hälsosamtal
med elever och varit i kontakt med vårdnadshavare vid behov. Åk F-2 har med start i november 2020
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3 ggr per vecka startat skoldagen med “skolskidan” som gett bra resultat. Eleverna känner sig pigga
och motiverade till skolarbete efter fysisk aktivitet utomhus.

Rektors analys
Resultatet är förväntat. Under läsåret har lärarna följd upp elevernas skolsituation avseende trivsel
och kunskapsutveckling. Pedagogerna har lyft elevärenden till EHT som haft träff 1 ggr per månad.
Eftersom vi är en liten enhet och alla pedagoger träffar alla elever dagligen så har rektor beslutat att
samtliga lärare deltar i elevhälsoteamet på skolan. I elevhälsoteamet deltar rektor, skolpsykolog,
skolsköterska och alla lärare på skolan. En av lärarna är behörig specialpedagog och har bidragit med
sina kunskaper i eht. Det råder ”sträng” sekretess om de ärenden som tas upp på EHT. Vi har inte
haft alla professioner i EHT teamet, det har fattats kurator, skolläkare och specialpedagog.
Skolsköterskan har haft tillgång till skolläkare vid behov. Vi behöver alla professioner till EHT teamet
så att vi kan bygga upp ett bra främjande och förebyggande arbete samt att eleverna har möjlighet att
få hjälp för individuella behov. Berörda vårdnadshavare har uppskattat att ha kontakt med
elevhälsoteamet vid deras behov.

Utvecklingsinsatser
Rekrytera ny skolsköterska till EHT teamet eftersom avtalet upphör med skolsköterskan som varit.
Rekrytera skolläkare, kurator och specialpedagog till EHT teamet. Rutiner för anmälan om
elevärenden till EHT måste förbättras.
Rektor tillsamman med professionerna i elevhälsoteamet ska strukturera upp Elevhälsoteamets
arbete och vara en del i det utvecklingsarbetet. Vi ska bättre nå vårdnadshavare med information om
Elevhälsan och hur de kan kontakta den vid behov. Att Elevhälsan är med på föräldramöte kan vara ett
sätt.
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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
Skolan
Åk 1-3 använder Skuvlačálá , sátnegirji 2 (Ipad), samiska appar, hemsidor, Divvun, Bamse,
Skolplus, No- SO girjjit, Anin Danin, Polyglutt, eget material. Skolverkets material. Åk 4
använder digitala ordböcker, samiskt tangentbord. Åk 5-6 använder lärares egna material
som är tagna ur olika läromedel. Lulesamiskan använder Läroböcker, Sámásta,
eappel-peappel, Anin Danin, och Lexinado. Skolan har även sett på filmer från NRK och
SVT och lyssnat på jojk och musik från internet.

Förskoleklass: Använder arbetsboken Ánin dánin för skrivövningar och
bokstavsinlärning. Stora bokstavskort har använts för inlärning av samiska bokstäver
och ljud. Cieza cáppa = lávlagat, sátnevádjasat , hoahkamat. Sjunger mycket och ofta
på samiska för att lära ord och uttal.

Fritids: Fritidspersonal använder sig av egenproducerat material på samiska i
arbeten med olika teman på fritidshemmet. Detta läsår har vi arbetat med dessa
teman: Fiske (guolasteapmi), kalvning och kalvmärkning, sarvslakt, fåglar, samiska
initialer (muorranamma), skohö. Under temaarbeten används samiska faktaböcker,
texter och berättelser där teman framkommer. Fritidspersonal har producerat
planscher, bildkort och ordkort på samiska.
Eftersom det inte finns många samiska läromedel som är producerade på svensk sida av Sápmi så
använder skolan, förskoleklassen och Fritids Samiska läromedel från Norge och Finland. Vi använder
oss av de läromedel som finns tillgängliga så långt det är möjligt och anpassar det till våra elever.

Funktionell tvåspråkighet
Skolan:
Vi har inte haft elever i åk 6 detta läsår. Eftersom majoriteten av eleverna har svenska som modersmål
så är det en stor utmaning för lärarna att få eleverna att prata samiska. Varje lärare använder samiska
konsekvent i kommunikation med eleverna och detta ger bra resultat. På skolan har man haft olika
aktiviteter där eleverna “tvingas” använda sig av samiskan för att lösa uppgifter. Sådan metod gör att
eleverna måste söka aktivt efter samiska ord och texter. Aktiviteterna är alltid individanpassad efter
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elevernas förmåga. När eleverna får arbeta på olika sätt med olika metoder ex. skriva för hand,
dator, med bild. utan bild, digitalt, book creator så blir lärandet mer lustfyllt och roligt - även om det
är en process. I klassrummet under samiska lektionerna hörs och syns språkanvändningen. Det är en
högre frekvens av talat språk under samiska lektionerna än övrig lektionstid. Lärarnas
kommunikationsspråk med eleverna är samiska. Alla elever förstår samiska men alla har inte det som
modersmål och kan inte uttrycka sig på samiska.
Förskoleklass:
Samtliga elever i förskoleklass har samiska som andraspråk och utmaningen för läraren har varit att få
eleverna att tala samiska sinsemellan. Läraren i förskoleklass har konsekvent använt samiska i
kommunikation med eleverna och detta ger bra resultat. Eleverna har lärt sig att kommunicera på
samiska med läraren. All undervisning i förskoleklass pågår på samiska, alla elever förstår samiska
men några har svårt att uttrycka sig på samiska.
Fritids:
Det dagliga språket på Fritidshemmet är både samiska och svenska, men vi har blivit mer
uppmärksam på att använda samiskan i vardagen. Detta ger bra resultat. Samtliga fritidsbarn förstår
samiska men några har svårt att uttrycka sig på samiska. Under temaarbeten används samiska
medvetet för att utveckla barnens språkkunskaper och ordförråd.

Rektors analys
Eftersom alla pedagoger på skolan, fritids och förskoleklassen behärskar samiska och har sin bakgrund
i samisk kultur och historia så ger det ett bra resultat. Alla arbetar medvetet med språket och
kommunicerar på samiska med eleverna i möjligaste mån. Lärarna är språkförebilder för eleverna och
det gör att språket hörs mer. Eleverna har en god inställning till samiska som ämne, som sitt egna
språk, som identitsbärare och lyfter ofta samiskan som något de har lärt sig och vill lära sig mer av
Alla pedagoger på skolan är samiskspråkiga och väl förankrade i det traditionella samiska
levnadssättet och det blir naturligt att lyfta det samiska i alla ämnen.
Framgångsfaktor i elevernas samiska språkutveckling är att vårdnadshavare stödjer sitt barn i
språkarbetet och att lärarna använder samiska i alla lärandesituationer.

Utvecklingsinsatser
-

Få eleverna att våga tala samiska
Utveckla de samiska språkarenorna på skolan.
Utveckla de muntliga aktiviteterna så att fler använder sig av mer samiska utan att vända till
svenska, även mellan lule- och nordsamiskeleverna.
pedagoger använder samiska konsekvent
information på samiska till vårdnadshavare
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Normer och värden (ur Lsam 2.1)
Ange var för sig sameskola, förskoleklass och fritidshem.
Vilka kartläggningsmetoder har ni använt för att veta nuläget av trygghet och trivsel i
klassen/klasserna/fritidshemmet?
Följande kartläggningsmetoder har använts på skolan, förskoleklass och Fritids:
-

trivselenkät
Sociogram till utvecklingssamtalen
Samtal/enskilda samtal med eleverna
utvecklingssamtal med vårdnadshavarna
samtal med vårdnadshavare vid hämtning/lämning på Fritids
gruppsamtal
kompissamtal
åk 2, åk 4 och Fsk hälsosamtal med skolsköterska

Trygghet & Trivsel
Hur stor var svarsfrekvensen i klassen/ klasserna/fritidshemmet?
Vad visar elev och föräldraenkäten?
Skolan F-5: Samtliga elever åk F-5 har gjort ett trivselenkät och sociogram okt -20 och mars -21 varav
samtliga svar finns redovisade på Stämmer bra och Stämmer mycker bra. Svarsfrekvensen är 100 %.
Vårdnadshavare har uttryckt under samtal att de har stort förtroende för skolan och känner sig trygg
med skolans personal.
Fritids: Vid enskilda samtal med fritidsbarnen uttrycker de att de har stort förtroende för de vuxna
och känner sig trygg på Fritidshemmet. Man har dagligen haft samtal med vårdnadshavare vid
hämtning och lämning, vårdnadshavare uttrycker att de känner sig trygg med att lämna barnen på
fritids. Personalen har spontana observationer och samtal dagligen med barnen om hur vi är mot
varandra och vid behov samtal om mobbning och utanförskap.

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen
Skolan /Förskoleklassen:
Både sociogram och trivselenkät visar att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan, de har
kamrater och vuxna att samtala med och som de har förtroende för, de får den hjälp de behöver och
de har alltid någon att vara med.
Det syns även på elevernas dagliga positiva glädje samt (skolnärvaro). God kontakt/relation med
vårdnadshavare.
Under utvecklingssamtal uttrycker samtliga vårdnadshavare åk F-5 att det är bra kommunikation med
skolan och fritids och att de har stort förtroende för skolans personal.
Vid behov har hela skolan gemensamma samtal kring t ex regler i lekar, där alla får komma till tals och
gemensamma regler stiftas för att alla ska veta vad som gäller, såväl elever som personal.
Lärare har regelbundna enskilda samtal med elever och kontaktar vårdnadshavare vid behov.
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Fritids:
Kontinuerlig värdegrundsarbete som har pågått under hela läsåret har gett gott resultat på Fritids
All planering och allt som görs, utgår från värdegrunden. Man har gett eleverna förförståelse om
något speciellt ska göras under dagen. Det råder mobilförbud på Fritids , för att motverka mobbning
och kränkningar.
Fritidsbarnen samarbetar, accepterar varandras olikheter och tar ansvar. Barnen leker och umgås
dagligen i åldersblandade grupper. De äldre barnen har visat och hjälpt yngre barn i gemensamma
lekar och varit riktigt fina förebilder för dem. Aktiviteter som vi haft har lett till att fritidsbarn har lärt
känna pedagogerna och varandra och vågar uttrycka sig på olika sätt. Arbete med grupprocessen har
resulterat i att barnen har blivit stärkta på individnivå och det har minskat konflikter.
Att dagligen ha kontakt med vårdnadshavare ger trygghet och ro för barnen. Att vårdnadshavare får
information om barnets vistelse dagligen ger ett positivt gott resultat och minskar konflikter.

Rektors analys
Resultatet av arbete med trygghet och trivsel är gott. Ett kontinuerligt och fortlöpande
värdegrundsarbete ligger som grund i skolarbetet, där man pratat om regler, likabehandling, elevers
eget ansvar till trygghet och studiero (vad man själv gör och säger) osv. det kan också vara frågor som
man diskuterat i den vardagliga verksamheten. Detta tillsammans leder till att det blir ett arbete som
fungerar mer förebyggande- och hälsofrämjande för alla i klassen men också skolan och dess miljö.
Pedagogen har rutiner för arbetet idag och framåt i ett långsiktigt arbete. Arbete med värdegrunden
har funnits med som en röd tråd genom hela läsåret och arbetet har funnits med kontinuerligt.
Tät och nära samarbete med vårdnadshavare kring trygghet och trivsel har gett gott resultat.
Tillsammans med vårdnadshavare arbetar vi för elevernas trygghet, trivsel och kunskapsutveckling på
skolan. Vårdnadshavare är mycket positiva till att de får information om deras barn har varit med om
någon “incident”. Uppföljningssamtal med elev och vårdnadshavare skapar trygghet hos både elev
och vh.
På grund av restriktioner gällande Covid-19 har inte vårdnadshavare kunnat besöka skolan, all kontakt
har skett via telefon eller digitalt.

Utvecklingsområden
-

gemensamma pedagogiska diskussioner hela arbetslaget kring hur vi arbetar eller aktiviteter
som är värdegrunds byggande samt stärkande
samarbete hela backen ev. en röd tråd från (redan) förskolan
pedagogerna dela med sig av erfarenheter och bra metoder för arbete med trygghet och
trivsel
fortsatt samarbete med vårdnadshavare
Kontinuerligt arbeta med normer och värden för att stärka eleven och gruppens
sammanhållning.
dagliga samtal med eleverna om värdegrund
Arbeta kontinuerligt med det samiska språket och kulturen, att synliggöra den med hjälp av
olika hjälpmedel ex.syn,hörsel, tal, identitet och känsel. Detta för att stärka elevernas samiska
identitet.
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Kunskaper/utveckling och lärande
(ur Lsam 2.2)
Resultat och måluppfyllelse

Rektors analys i förhållande till de nationella målen
Gott resultat. En elev i åk 3 når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå i Svenska. I övriga ämnen har
samtliga elever godtagbara kunskaper och mer än godtagbara kunskaper. Lärarna uppmärksammar
och ger stöd till elever med behov av extra anpassningar eller särskild stöd. Det har getts extra tid och
stöd i läsning åk 3-4. Resultatet är att eleverna utvecklar en språklig säkerhet och tilltro till sin egen
förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift. Lärarna kommer fortsatt att sätta in åtgärder och ge
individuell stöd där behov finns för att uppnå målen. Elevernas kunskapsutveckling sker fortlöpande
och man tar hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar. Alla elever har möjlighet att utvecklas
individuellt efter sin egen förmåga.
Finns en lärare som är specialpedagog och som arbetar med de elever som haft svårigheter. Med ett
intensivt och fokuserad arbete med dessa elever så har det gett goda resultat och vi ser ett positivt
kunskapsutveckling hos dessa elever. Ett gott samarbete och bra kommunikation bland lärarna kring
elever som behöver extra stöd ger goda resultat. Extra anpassningar har gjorts där det finns behov av
det. Ett nära samarbete med hemmet kring elevernas kunskapsutveckling sker kontinuerligt och ger
bra resultat.
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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.
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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.

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen
(Hur blev det?)
Vilket lärande och utveckling har skett inom kapitel 2.7 bedömning?

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

Rektors analys
Förskoleklass:

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.
Alla elever visar ett stort intresse för språkarbete med bokstavsinlärning, ljud, rim, läs och skriv. 3 ggr
per vecka har förskoleklass haft läspar tillsammans med åk 1-2, detta har motiverat och lyft intresse
för läsning för eleverna och gett goda resultat.
Samtliga 6 elever i förskoleklass visar ett stort intresse för arbete med matematik och resultatet från
kartläggningen är gott. Att förskoleklassen har gemensamma lektioner med åk 1-2 har lett till bra
resultat och eleverna har en vilja att lära sig och motivationen till skolarbete har lyfts.
Kunskapsutveckling sker fortlöpande hos eleverna i förskoleklass.
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Framgångsfaktor för förskoleklassen har varit att de samarbetat och ingått i grupp med åk 1-2. Det
lyfter intresse hos eleverna att arbeta med alla ämnen på skolan och man ser en positiv
kunskapsutveckling.
Utvecklingsområden
- gemensam planeringstid med lärare i åk 1-3
- fortsatt samarbete med åk 1-3
- Följa upp undervisningen och se vad vi kan lära av varandra i arbetslagen så att de
goda exemplen förs vidare
- information till övriga pedagoger om arbete i Förskoleklass
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Fritidshemmet (ur Lsam 4)
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till det centrala innehållet
Natur och samhälle

Sameskolans fritidshem följer läroplanen del 1 och 2 samt kapitel 4 som förtydligar fritidshemmets
uppdrag. Vi fokuserar extra på målområdet de åtta samiska årstiderna. Företeelser och samband i
naturen utifrån samiskt perspektiv, där djur, eld, vatten och renen är viktiga element, och ett
samiskt förhållningssätt. Utöver det kan fritidshemmet ha andra fokusområden under året.
Resultatet är gott. Personalen har medvetet arbetat för att stärka barnens språk och identitet. Det
dagliga språket är både på svenska och samiska, men personalen har blivit mer uppmärksam på att
använda det samiska språket i vardagen. Eftersom både nordsamiska och lulesamiska är modersmål
hos eleverna så har alla ord, begrepp och uttryck tagits fram på bägge språk varieteterna. På Fritids
har de arbetat tematisk med dessa innehåll:
- fisk och fiske både vinter och sommar , gjort pyssel och årshjul som visar när de olika fiske
perioderna är. Laminerat olika insjöfiskar och pratat om var man fiskar och när under året. Samiska
namn på fiskar
- årshjul med de samiska årstiderna,
- kalvningen, kalvmärkning, flytt upp till fjälls med renarna.
- Sarvslakten och beredning av hud och hur vi torkar kött, gör blodmat och torkar renskinnen.
- fåglar under olika årstider, flyttfåglar, vinterfåglar och vilka fåglar vi har här under sommaren
- muorranamma : skriva sina initialer på trästav el liknande
- skohö: hämtat, slagit och torkat skohö
- på fritids har barnen samma regler som på skolan och har haft gemensamma möten om regler i
lekar ute.
Vi har fokuserat mycket på återvinning av papper och material och att använda oss av det vi har
plockat in i höstas, ex träpinnar, granbarr, stenar, kottar, snäckor och bark.
I arbetet med traditionella samiska sysselsättningar blir det helt naturligt att endast använda
samiskan som kommunikationsspråk. Barnen lär sig ord och begrepp på olika göromål och alster på
samiska.

Rektors analys
All personal på Fritids är väl förankrat i den samiska kulturen och har samiska som modersmål. Detta
innebär att aktiviteter och temaarbete på Fritids genomgående har samisk grund. Personalen har gett
barnen goda möjligheter att använda samiska och stärkt deras samiska identitet genom dessa
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aktiviteter och teman. Barnen känner sig stolta och glada över att mästra traditionella samiska
göromål. Barnen har lärt sig mycket om natur och återanvändning av material. De har även lärt sig att
man tar bara det man behöver från naturen.

Utvecklingsområden
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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.

Resultat och måluppfyllelse
Vi har planerade arbetslagsmöten 1ggr/veckan. Under dessa möten diskuteras och lyfts
arbetssituationen /arbetsmiljö för både lärare och elever. Läsåret 2020/2021 har präglats av corona
pandemin. Vi har följd handlingsplanen för arbetsmiljö som upprättats i samband med pandemin. Vi
drabbades hårt av corona på skolan där både elever och lärare blev smittade. Skolan stängdes 2 dagar
p g a Covid-19. Det har slitit väldigt på arbetslaget då alla gått med ständig oro och rädsla för att bli
smittat eller smitta andra. Corona pandemin har påverkat alla på skolan och på varje arbetslagsmöte
så har restriktioner och läget för pandemin diskuterats.
Pandemin har gjort att vi undgått att ha socialt umgänge och skolan varit stängd för utomstående bl a
för vårdnadshavare.

Rektors analys av resultat och måluppfyllelse
Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på skolan. Hela läsåret har handlat om att hantera
corona pandemin och att undvika smittspridning. Det visade sig att smittan ändå nådde skolan och
tilbud har anmälts till arbetsmiljöverket. Personalen har haft ett gott samarbete och kommunikation
och ställt upp för varandra när någon varit frånvarande p g a covid-19. Skolåret har varit tufft för all
personal och de ska ha cred för att de kämpat igenom pandemi året tillsammans, stöttat och peppat
varandra. Alla ha hållit modet uppe och genomförd arbetsåret mycket bra.

Utvecklingsområden
Under läsåret 2020-2021 har en utbildning i arbetsmiljöarbete påbörjats i
ledningsgruppen för att vi ska bli ännu bättre på vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
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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.

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.

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

21

2021-06-21

Din skolas utvecklingsinsatser läsåret
2020-2021
Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2019-2020
Rubrik:.
● Läslyft
● Stärka samiskan, samiska kulturen och samisk historia på skolan (sámáiduhttit
skuvlla)

Läslyft:
Resultatet är gott. Vi har gjort extra insatser i läsning för hela skolan. Åk f- 2 har 3 gånger i veckan
startat skoldagen med att ha läspar. Två och två elever sitter tillsammans och har högläsning för
varandra. De elever som inte har flyt i läsningen är lyssnare. Lärarna har gett extra tid och stöd för de
elever som inte är läsare och samtliga elever i åk f-2 är igång med läsningen. Varje dag har läraren åk
f-2 högläsning för klassen och efter läsningen är det samtal och reflektioner kring texten. Texten
bearbetas med att plocka ut ord som eleverna läser, skriver och upprepar och på detta sätt har
ordförrådet och läsförståelsen utökats hos eleverna.
Även lärarna i åk 3-5 har arbetat extra med läsning för eleverna. Det är avsatt tid för läsning varje dag.
Eleverna har läst i par, haft tyst läsning och även lyssnat på högläsning. De har fått bearbeta texten
med att skriva recensioner, återberätta texten skriftligt och muntligt, arbeta med ord från texten.
Resultatet är positivt. Det har utökat elevernas läskunskaper och läsförståelse. Det har också lyft
intresse för läsning hos eleverna.

Stärka samiskan, samisk historia och kultur på skolan (sámáiduhttit skuvlla)
Resultatet är gott. 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.
Aktiviteter:
Besök i skolkåtorna: Vi har besökt skolkåtorna i Killinge där samebarnen bodde då de gick på
nomadskolan. Innan besöket hade vi informant (86 år) som bott i skolkåtorna och gått i Nomadskolan
i Killinge.
Hämtat skohö : Eleverna har varit i skogen , skurit, slagit och torkat skohö.
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Slaktat benen från ren: Eleverna har lärt sig hur man slaktar benen från renen och tar tillvara
bällingarna (hud från benen)som torkas för att kunna sy skor med.
Slaktat huvudet från renen: Eleverna har lärt sig hur man slaktar huvudet från renen och tar tillvara
huden som torkas, och allt man kan äta från skallen: tunga, haka, ögon,
Ta tillvara och bereda bällingar: Eleverna har lärt sig hur man tar tillvara bällingar. De har hämtat bark
i skogen, kokat bark i kåtan, skrapat bällingarna och gnidit in det med bark och barkvatten.
Jojk och dans: Under musiklektionerna har åk f-2 jojkat och dansat till jojk. Eleverna lär sig uppskatta
vår egen musikform och att det går att dansa till.
Samisk rapmusik: För att lära sig och komma ihåg alla traditionella samiska ord och uttryck som hör
till aktiviteterna så har eleverna fått skriva rap med orden som hör till varje aktivitet. Detta gör
lärandet lustfyllt och intressant.
Kolten: Lärarna har uppmanat eleverna att ha på sig kolten på skolan. Under hela läsåret har vi haft
“koltdagar” då och då och inte bara under samiska nationaldagen.
Alla dessa aktiviteter och lärarnas engagemang om samiska traditioner lyfter och stärker elevernas
samiska språk, identitet och stolthet över sitt samiska ursprung.

Huvudmannens utvecklingsinsatser
läsåret 2021-2022
Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2020-2021

Rubrik
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Rubrik

Rubrik
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Din skolas utvecklingsinsatser läsåret
2021-2022
Prioriterade områden utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete 2020-2021
Rubrik:.
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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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