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Bakgrund/ nulägesbeskrivning från tidigare skolutvecklingsprojekt
2007-2016 och övergripande nuläge
För tre år sedan (2014) tog vi fram ”Nulägesbeskrivning och förslag till fortsatta utvecklings- och
förändringsprocesser – förskole/skolutveckling 2016”. Uppdraget kom från BUN´s arbetsutskott och
under de tre senaste åren har detta varit ett viktigt navigeringsinstrument för sektorns
utvecklingsarbete. När nu projektet Skolutveckling 2016 genomförts blir vår metod att göra en ny
nulägesbeskrivning, även denna gång på uppdrag från arbetsutskottet. Enligt Hans-Åke Scherp
(svensk skolforskare) är detta en effektiv metod för att utvärdera utvecklingsprojekt. Redan 2014
slog vi fast att skolutveckling måste bli en hållbar, långsiktig, lärandeprocess för alla våra olika
personalkategorier; ledare, lärare, övrig personal. Vi måste hålla fast vid saker som fungerar och
släppa taget om det som inte ger positiva effekter.
”Skolutveckling kan ses som en process där ett skede handlar om att vi på olika sätt samlar in de
upplevda problemen och i någon form av bearbetningsprocess omvandlar dessa till verkliga d.v.s.
till sådana angelägna områden som med fördel kan utgöra avstamp för ett vardagsnära
utvecklingsarbete.” (Skolutvecklingens många ansikten, Berg/Scherp 2003).
Nulägesbeskrivningen 2017 har sammanställts utifrån bland annat följande:
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Träffar i den centrala skolutvecklingsgruppen där förstelärare och andra lärgruppsledare
har beskrivit aktiviteter och effekter. Denna grupp har också genomfört ett
fokusgruppsmöte där analys och granskning av texten gjorts i maj 2017
Observationer och utvärderingar av olika aktiviteter (utbildningar, lärcafeer mm)
Utvärdering av förstelärarsatsningen
Ledningsgruppsmöten
”Rapporter”/minnesanteckningar från olika lärgruppsträffar (kommunövergripande och på
skolor)
Skolornas, förskolornas och huvudmannens kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger

Nulägesbeskrivningen för varje del av verksamheten och särskilda områden har nu kompletterats
med mål och målkriterier, en beskrivning av ”tecken” på att vi är på väg att uppnå målet.
Tidigare skolutvecklingsprojekt Förnyelse- och utvecklingsprocessen (2007-09), Skola 2011 och
Skolutveckling 2016 (2014-16) har alla haft ökad måluppfyllelse och professionsutveckling som
övergripande mål. Det kommer alla kommande eventuella projekt och allt utvecklingsarbete också
att ha, eftersom detta är ett långsiktigt, ständigt pågående arbete som måste omfatta alla som
arbetar i förskola och skola.
Om man ser till de yttersta kunskapsresultaten för skolan i Höör, dvs barns lärande och möjligheter
till fortsatta studier i gymnasieskolan har vi några mätetal; behörighet till gymnasiet,
meritvärdespoäng åk 9 och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen.

Behörighet till gymnasiet
(%)
Genomsnittligt
meritvärde åk 9
Når kunskapskraven i
alla ämnen åk 9 (%)

2013
88,6

2014
86

2015
87,8

2016
90,8

210,9
(16)
75,5

208
(16)
71,3

226,4
(17)
80,3

227,9
(17)
81,6

En snabb analys av detta och underliggande resultat ger att kunskapsresultaten är bättre än eller
lika höga som såväl övriga skånska kommuners som rikets, samt att utvecklingen går uppåt. Det
finns många andra värden som det är viktigt att följa upp och analysera, det görs inte minst i
förskolornas och skolornas systematiska kvalitetsarbete.
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Beskrivning av nuläget på förskolorna
I nulägesbeskrivningen 2014 beskrevs förskolornas utvecklingsbehov i punkterna:
 Utveckla pedagogiska ute- och innemiljöer för att uppfylla målen i läroplanen
 Fortsatt förankring av läroplanen genom fortbildning, handledning av pedagogista,
kollegiala samtal, arbete med pedagogisk planering, utveckla barn- och kunskapssyn och
professionalism (gemensamt språk)
 Utveckla möjligheterna till lärande kring språkutveckling, NO och teknik
 Vidareutveckla formerna kring pedagogisk dokumentation
 Utveckla IKT (tillgänglighet, funktion och kunskaper hos pedagogerna kring hur man kan
använda IKT i lärandet).
 Synliggöra förskolorna på hemsidan och effektivisera kommunikationen med hemmen.
 Samverkan och övergång mellan förskola och förskoleklass, rutiner kring övergångar och
sekretess
Dessa punkter fungerar väl som en fortsatt lista över prioriterade utvecklingsområden, de innebär
alla ett ständigt pågående arbete som aldrig blir ”färdigt”, särskilt eftersom personalomsättningen
tidvis är hög.
Lärandet i förskolan följs noga i det systematiska kvalitetsarbetet och genom den pedagogiska
dokumentationen och de reflektionssamtal som personalen genomför varje vecka. Det som
påverkar lärandet mest enligt forskningen är personalens kompetens, lärmiljöerna och
barngruppernas sammansättning. Lärmiljöerna utvecklas och förstärks, IKT har blivit ett viktigt
pedagogiskt verktyg och successivt blir personalen säkrare i att använda lärplattor, datorer och
projektorer för att ge större möjligheter till reflektion och lärande.
Enligt den övergripande kvalitetsrapporten 2016 handlar utmaningarna i förskolorna i Höör om att
rekrytera och behålla förskollärare och barnskötare. I kvalitetsrapporterna framkom det att arbetet
med språkutveckling var medvetet och väl utvecklat men att utveckla lärmiljöerna kring
naturvetenskap och matematik behövs. Utvecklingsstrategen har arbetat med
matematikinspiration på en del förskoleavdelningar under våren 2017 utifrån vilken matematik som
finns och hur man kan utveckla de olika förmågorna som beskrivs i läroplanerna i vardagsarbetet.
Barngruppernas sammansättning görs av förskolecheferna och personalen i samråd där man ser till
barnens ålder, behov och verksamhetens förutsättningar. Vi har använt statsbidrag för mindre
barngrupper från Skolverket och det har minskat gruppstorlekarna för de yngsta barnen. Intresset
och behovet av förskoleplatser ökar kraftigt i Höör, under det senaste året har vi startat nya
avdelningar, byggt moduler och nya förskolebyggen planeras.
Vi har försökt implementera en lärplattform (Vklass) i förskolan, men den svarar inte mot
verksamhetens behov, därför pågår en ny upphandling där det ska vara möjligt att i programmet
göra den pedagogiska dokumentationen, reflektera kring och utveckla både verksamheten,
gruppen och varje barn samt effektivisera kommunikationen med hemmen. Höörs kommuns
hemsida har gjorts om och där har förskoleområdena presenterat sig och sina verksamheter. I årets
integrerade verksamhetsberättelse för Höörs kommun har förskolan fått en framträdande plats och
där beskrivs flera positiva aspekter.
IKT-pedagogen har en IKT-grupp med pedagoger från alla förskoleområdena, där kan kunskaper
och erfarenheter spridas. På många avdelningar använder man pedagogiska appar på lärplattorna,
projektorer och inbyggda funktioner som foto och film på lärplattorna för att dokumentera och
fördjupa barnens lärande. En del använder också QR-koder, blogg, och greenscreen. Detta leder till
att IKT blir naturliga verktyg för personalen och barnen.
Organisationen kring specialpedagoger i förskolan har förändrats, från att ha varit tre
specialpedagoger i förskola och förskoleklass är det nu två som arbetar helt mot förskolorna. De har
två förskoleområden vardera och arbetar med stöd till personal, handledning, utredningar av behov
och riktat stöd till barn och grupper.
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Pedagogistan är en viktig roll och funktion i förskolornas arbete med att utveckla lärmiljöer och den
pedagogiska dokumentationen, till hösten 2017 kommer två pedagogistor att arbeta, med vardera
två förskoleområden. De kan då fortsätta handleda, utbilda och arbeta närmare arbetslagen.
Studiebesök har arrangerats då personal har besökt varandras avdelningar och förskolor, delat med
sig av sitt arbete och sina kunskaper samt gett varandra feedback.
Att förskolorna och barnen synliggörs i samhället är viktigt, under de senaste åren har vi haft två
stora evenemang, förskolans dag i maj då barnen på alla förskolor gått i karnevalståg genom
centrum och Tusen lyktor i november. Då har barnens egentillverkade lyktor lyst upp torget och
påmint alla som passerar förbi om barnkonventionen.
Läroplanen har reviderats under 2016 och nästa år kommer den att revideras ytterligare, då kring
undervisning och digital kompetens, en förmåga att utveckla i förskolan. I samband med detta
kommer fortbildningsinsatser att behövas. Förslaget innebär att förskolan ska ge barnen möjlighet
att på sin nivå möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av.
Utvecklingsbehov/mål
Utveckling av formerna för pedagogisk
dokumentation.
Upphandla och implementera en lärplattform
där den pedagogiska dokumentationen och
reflektioner kan göras och kommunikationen
med hemmen effektiviseras.
Genom pedagogista/pedagogistor ge
möjligheter till utbildning, reflektioner och
utveckling av lärmiljöer, barn- och kunskapssyn
och professionalism.
Parallellt med språkutveckling behöver vi
utveckla undervisningen i NO, teknik och
matematik.
Skapa kunskaper och arbetssätt hos
pedagogerna så att barnen kan utveckla digital
kompetens enligt de nya målen i läroplanen.
Det är idag svårt att rekrytera förskollärare,
konkurrera med löner i andra kommuner och
behålla den personal som arbetat länge.
Fortsätta synliggöra barn och förskolan i
samhället. Göra barn mer delaktiga och öka
deras inflytande i samhället.

Målkriterier
Alla dokumenterar, reflekterar och utvecklar
verksamheten med fokus på barns lärande och
övriga mål i läroplanen. Ett bra verktyg som gör
den pedagogiska dokumentationen tillgänglig
för barn, personal, förskolechefer och
vårdnadshavare.
Ett system som underlättar kommunikationen
mellan hem och förskola.
Kunniga och professionella förskolärare och
annan personal som klarar uppdragen som ges i
läroplanen.
Studiebesök hos varandra.
Trygga förskollärare som leder och tillsammans
med all personal genomför och utvärderar
undervisningen och planerar verksamhet som
utvecklar barns förmågor inom matematik, NO
och teknik.
Fortbildning för all personal, arbetssätt med
digital teknik och kännedom om läroplanens
mål.
Arbetsvillkor och lön som gör det meningsfullt
att stanna kvar i kommunen.
Sökande till våra utlysta tjänster.
Förskolans dag och Tusen lyktor.

Beskrivning av nuläget i förskoleklass
Utvecklingsbehoven för förskoleklass beskrevs i nulägesbeskrivningen 2014:
 Vi hoppas kunna fortbilda oss tillsammans med pedagoger från förskolan och år 1 för att
göra fina och mjuka stadieövergångar och behålla den röda tråden för eleverna. Här har vi
ett stort förnyelsebehov! Vi behöver delta i pedagogiska konferenser tillsammans med
både lärare i förskolan och i åk 1-3 i större utsträckning.
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Vi behöver öka kunskaperna om sekretessregler mellan förskola och förskoleklass samt
mellan förskoleklass och skola.
Rutiner kring övergångar måste ses över.
Utveckla IKT i förskoleklasserna, öka tillgängligheten av datorer, läsplattor, mm.
Funktionen och kunskaperna hos pedagogerna kring hur man kan använda IKT i lärandet i
förskoleklassen. Hur man skapar bloggar, appar m.m
Förskoleklassernas hemsidor
Fortsatt förankring av läroplanen genom kollegiala samtal och pedagogiska diskussioner.
Utveckla hur man arbetar med barngrupper och hitta former för att se och utveckla barns
förmågor och kunskaper. Bilda grupper som fungerar bra, där man snabbt får
förtroendefulla relationer.
Studie- och arbetsro behöver förbättras, det är hög ljudnivå.
Utökad planeringstid.
Få del av centrala resursteamet (skolpsykolog , kuratorer och talpedagog)

Detta kan fungera som en fortsatt riktning för förskoleklassernas utvecklingsarbete.
Under läsåret 2016-17 har vi tagit emot rekordmånga elever i förskoleklass, en extra klass har bildats
på både Enebackeskolan och Sätoftaskolan och det är stora grupper på övriga skolor. Arbetet i
förskoleklass har utvecklats av samtliga lärare i ett kollegialt lärande och vi har bland annat besökt
Förskoleklassens rikskonferens 2016 i Malmö. Vi har haft egna personalkonferenser vid 3 tillfällen
under läsåret (på måndagen vid höst- sport- och påsklov.) En förmiddags fortbildning i digitala
läromedel av Björn Wassholm. På några skolor har personalen i både förskoleklass och fritidshem
deltagit i lärgruppsarbete och gemensam fortbildning som till exempel Grej of the Day,
genrepedagogik och röda tråden i undervisningen. Det har varit uppskattat och utvecklande för
sammarbetet mellan förskoleklass och de lägre årskurserna. Detta måste fortsätta och utökas.
Vi har utvärderat och reviderat Förskoleklassplanen (jämförde den mot nya kapitlet i Lgr 11 gällande
förskoleklass) vid senaste personalkonferensen för förskoleklass.
Läroplanen Lgr11 har det senaste läsåret reviderats och har nu ett eget kapitel för förskoleklassen.
Där beskrivs syftet med året i förskoleklassen, och vilket centralt innehåll man ska arbeta med.
Kapitel ett och två i läroplanen där övergripande mål och värderingar finns beskrivna gäller även
förskoleklassen och kunskapsmässigt arbetar man mot kunskapskraven för årskurs 1 i läsförståelse
och övriga ämnen i årskurs 3.
Vi arbetar med kvalitetsverktygen Vägen till framgång, där man kopplar aktiviteter till mål och
systematiskt följer upp verksamheten. Under de senaste åren har vi arbetat med rutinerna vid
övergången mellan förskola och förskoleklass, detta finns beskrivet senare i nulägesbeskrivningen.
Organisationen kring specialpedagoger i förskoleklass har förändrats, från att ha specialpedagoger i
förskola och förskoleklass ligger nu resurserna hos varje rektor och specialpedagogerna arbetar i
hela grundskolan, från förskoleklass till åk 6 eller 9. Detta ger en naturlig progression och ökat
sammanhang eftersom läroplanen är uppbyggd på detta sätt. Sedan något år ansvarar
skolsköterskan för förskoleklasserna, det upplevs som positivt men man vill även få tillgång till
andra funktioner i elevhälsan.
Inför läsåret 2017-18 blir det obligatoriskt att använda Skolverkets bedömningsstöd för åk 1 i
läsförståelse och matematik, ett utvecklingsområde är att jämföra detta mot vår Förskoleklassplan
så att progressionen blir naturlig.
Utvecklingsbehov/mål
Gemensam fortbildning med förskolan och
lågstadiet.

Målkriterier
Vi behöver delta i pedagogiska konferenser
tillsammans med både lärare i förskolan och i åk
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Vi behöver öka kunskaperna om sekretessregler
mellan förskola och förskoleklass samt mellan
förskoleklass och skola.
Övergångsdokument mellan Förskola –
Förskoleklass är klart och fungerar bra. Vi bör
fortsätta arbeta fram det samma mellan
förskoleklass – klass 1.
Vi behöver utveckla IKT i förskoleklasserna, öka
tillgängligheten av datorer, läsplattor, mm samt
pedagogernas kunskaper kring hur man kan
använda IKT i undervisningen.
Hur man använder kommunens lärplattform (i
nuläget V.klass) för pedagogisk planering,
närvaro- och frånvarorapportering samt
kommunikation med föräldrar.
Förskoleklassernas hemsidor.
Fortsatt förankring av läroplanen genom
kollegiala samtal och pedagogiska diskussioner.
Utökad planeringstid.
Kunna tillgodose elevernas behov av stöd i
förskoleklassen.
Jämföra Förskoleklassplanen med Skolverkets
bedömningsstöd.

1-3 i större utsträckning.
Känna till vad som gäller kring sekretess.

Fortsätta arbeta enligt dokumentet, revidera
det vid behov.

Förskoleklasslärarna kommer under hösten att
få utbildning kring digitala verktyg. Utbildning
för F-6.

Publicerade hemsidor
Schemalagda pedagogiska diskussioner.
Planeringsdagar i samband med läsårsstart,
terminsstart och läsårsslut.
Tillgång till centrala resursteamet
(skolpsykolog, kurator, talpedagog )iu8´+
Ev revidering av Förskoleklassplanen.

Beskrivning av nuläget på fritidshem
Läroplanen Lgr11 har det senaste läsåret reviderats och har nu ett eget kapitel för fritidshemmet.
Där beskrivs syftet med verksamheten i fritidshemmen och vilket centralt innehåll man ska arbeta
med. Kapitel ett och två i läroplanen där övergripande mål och värderingar finns beskrivna gäller
även fritidshemmen. I läroplanen framgår tydligt att fritidshemmets pedagogik ska komplettera
skolans för ett ökat lärande under hela dagen för de elever som är där.
Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att
lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat
samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att
främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek,
rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och
praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att
bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att
samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas
att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro
till sin egen förmåga. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen
och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och
välbefinnande. (Lgr11 rev2016, s. 24)
I nulägesbeskrivningen 2014 beskrevs fritidshemmens utvecklingsbehov:
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fortsätta utveckla de pedagogiska planeringarna och styrdokumenten, bli bättre på
dokumentation, bättre koppla det vi gör till styrdokumenten.
 fortbildning (läsa och diskutera pedagogisk litteratur)
 vara med och utveckla och påverka skolmåltider och mellanmål från kostenheten
 tydliggöra att fritidshemmen ingår i en helhet (är en del av skolan), viktigt att finnas
med i de sammanhang där man berörs (t ex pedagogiska konferenser,
elevhälsomöten)
 fokusera på lärande och elevers stöd hela dagen (även i fritidshemmet)
 kunskap om och handledning kring barns särskilda behov
 utveckla IKT i verksamheten och presentera fritidshemmen på hemsida och blogg
 använda de förutsättningar som finns i utemiljön och utveckla utepedagogik
 fortbildning om samtal och konflikthantering bland barnen, gruppstärkande
övningar, drama, bild, naturskola.
 kollegiala lärsamtal, fortbildning och pedagogiska diskussioner med övriga
lärargrupper på skolorna, mattelyft, övriga ”lyft”
 utveckla ”Klubben”-verksamhet (åk 4-6)
 personalen på dygnetruntverksamheten behöver kompetensutveckling om att
bedriva förskole/fritidshemsverksamhet (pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid)
för åldrarna 1-12
 regelbundna gemensamma diskussioner och utveckling av arbetet med
planen/Vägen till framgång.
Många av dessa saker har utvecklats och synliggjorts i fritidshemmens kvalitetsarbete. Ett
samarbete med kostenheten har genomförts så denna punkt är uppfylld. IKT-pedagogen har haft
workshops på många fritidshem där personalen har fått kompetens kring att använda lärplattor och
andra digitala verktyg, till exempel bloggar, men detta arbeta behöver fortsätta. Flera fritidshem
har bloggar och Facebook-grupper, där de beskriver vad de gör och sprider kunskaper och
erfarenheter. De har också haft utställningar på biblioteket. Ett utvecklingsbehov, att utveckla
”Klubben” för de äldsta fritidseleverna har genomförts med gott resultat.
Utvecklingsbehov/mål
Fortsätta utveckla de pedagogiska planeringarna
och styrdokumenten, bli bättre på dokumentation
och koppla till kapitel 4 i läroplanen.
Gemensam fortbildning med lågstadiet och
fritidshemmen. Fortsätta tydliggöra att
fritidshemmen ingår i en helhet (är en del av
skolan), viktigt att finnas med i de sammanhang
där man berörs (t ex pedagogiska konferenser,
elevhälsomöten).
Utveckla IKT-användandet i verksamheten.
Öka tillgången på datorer, lärplattor.

Utökade kunskaper om samtal och
konflikthantering bland barnen,
gruppstärkande övningar, drama, bild och
genrepedagogik, utepedagogik och

Målkriterier
Arbeta fram och skriva pedagogiska
planeringar som ett stöd för verksamheten, de
ska vara kopplade till läroplanen.
Gemensamma konferenser och fortbildning
Fortbildning 22 nov 2017 med Lars Gustafsson
(em) för lärare åk F-3 och fritidshemmen.

Workshops och handledning av IKTpedagogen.
Att IKT används som en tillgång i
fritidshemmens verksamhet.
Kunskaper hos personalen.
Tillgång till datorer och lärplattor i
fritidshemmen.
Fortbildning, kollegiala samtal.
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naturskola.
Kollegiala lärsamtal, fortbildning och
pedagogiska diskussioner med övriga
lärargrupper på skolorna och om egna
viktiga områden.
Personalen på dygnetruntverksamheten
behöver kompetensutveckling om att
bedriva förskole/fritidshemsverksamhet
(pedagogisk omsorg på obekväm
arbetstid) för åldrarna 1-12

Välplanerade möten på tider där även fritids
personal kan delta.
Fortbildning, kollegiala samtal, handledning.

Beskrivning av nuläget i grundskolan
Utvecklingsbehoven i nulägesbeskrivningen 2014 beskrevs i följande punkter
 Vi behöver skapa möjligheter för kollegiala lärsamtal inom och mellan skolor och stadier
där vi kan öka samsynen och våra gemensamma kunskaper kring målstyrning och
undervisning (didaktik, utifrån förmågor och kunskapskrav, tydliga mål, återkoppling)
 Utbilda samtalsledare för dessa lärgrupper
 Hitta sätt att använda återkoppling från eleverna för att utveckla undervisningen
 Samsyn kring bedömning
 Fördjupad ämneskompetens
 Utveckling av ämnesövergripande arbete och arbetssätt så att det upplevs mer som
helheter av eleverna
 Synliggöra den röda tråden och öka kommunikationen mellan olika stadier.
 Tydliggöra arbetet kring IUP, stöd och åtgärdsprogram, presentera och implementera nya
rutiner. Förändra mallarna i Infomentor.
 Utveckla organisationen i klassrum t ex samarbete mellan lärare och
specialpedagoger/speciallärare, flera lärare, stora-små klasser, inkludering, undervisning
utifrån behörigheter och kompetens
 Använd studie- och yrkesvägledningen som en tillgång i undervisningen åk 1-9.
 Dialogmöten kring betyg mellan åk 6 och 7 med lärare i olika ämnen, ökad samsyn och
förståelse för vad som är underlag för bedömning och hur man tolkar kunskapskrav.
 Utveckla alla skolors förmåga att kompensera för olika förutsättningar, socioekonomiskt,
föräldrars utbildningsnivå och kön. Se över systemet för och rutiner kring skolpeng och
tilläggsbelopp.
Nu tre år senare är det tydligt att arbetet med många av punkterna är på god väg men att detta
fungerar som vägledning ytterligare en period. Vi har nu utvecklat formerna för lärgruppssamtalen
och vi har utbildade samtalsledare som leder dem. Ämnesgruppers lärgruppsarbete och den stora
fortbildningsinsatsen i genrepedagogik/språkutvecklande arbetssätt har tillsammans med annat
arbete i lärgrupperna inneburit en fördjupad ämneskompetens och ämnesövergripande arbete men
det har framkommit tydligt att vi nu skulle behöva titta gemensamt på ämneskunskaperna, röda
tråden-diskussioner och satsningar för att öka likvärdighet i bedömningar och progression. Under
de senaste två läsåren har vi haft ett system för gemensam rättning och bedömning samt analys av
de nationella ämnesproven i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i åk 6 och 9.
Detta är steg i denna riktning, men det behöver hållas i och vidareutvecklas för att leda till
förbättrade och mer likvärdiga resultat. När det gäller samsyn och likvärdighet kring bedömning har
en del arbete skett, lärarna på Enebackeskolan, lärgruppen på Sätofta åk 7-9 och Ringsjöskolans
personal har arbetat med Skolverkets modul för betyg och bedömning (Karlstadsmaterialet) men
det behövs en återkommande övergripande diskussion på och mellan skolorna kring vad som
bedöms och hur arbetet går till. Detta har inte minst blivit tydligt genom de två senaste årens stora
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skillnader mellan resultat på de nationella proven och slutbetygen i åk 9, främst i fysik och svenska,
men också i andra ämnen. Vad tyder detta på?
Arbetet kring IUP, stöd och åtgärdsprogram har varit omfattande och genomgripande. Vi har
utarbetat en kommunövergripande handlingsplan (Kannan) där arbetet beskrivs och styrs. Denna
har utarbetats av lärare, rektorer och specialpedagoger i en arbetsgrupp och implementerats av
rektor och specialpedagog på varje skola. Vid byte av lärplattform reviderades planen, tyvärr har
inte åtgärdsprogram kunnat hanteras digitalt i den nya lärplattformen, men rättssäkerheten har
kunnat säkras med andra rutiner som beskrivs i planen. Kommunens handlingsplaner (med
screeningplan) i matematik och läs- och skrivutveckling har reviderats och slagits samman till en,
utifrån utvärderingar och det nya obligatoriska bedömningsstödet i matematik och läsförståelse
som införts av Skolverket i de första årskurserna. Vi har under uppstartsdagarna i augusti 2016 haft
en halvdags fortbildning för alla berörda lärare i lågstadiet där vi gått igenom dessa och förberett
oss tillsammans.
Systemet för tilläggsbelopp har genomlysts i ledningsgruppen och förenklade rutiner för ansökan
har införts som bygger på åtgärdsprogrammen.
Under åren 2014-16 har Sätoftaskolan, Enebackeskolan och en grupp från elevhälsan och några
skolledare ingått i ett forskningsprojekt Ifous Inkluderande lärmiljöer. Tillsammans med elva andra
kommuner har vi arbetat med att synliggöra och utveckla våra lärmiljöer, några ord som nämndes
vid slutseminariet var att skolorna som deltagit hade en större verktygslåda för att hantera alla
elever, att man gått från frustration till samtal om möjliga lösningar, och att detta är ett viktigt men
svårt utvecklingsarbete som aldrig upphör. Fortfarande finns stora behov av att sprida lärdomar från
forskningsprojektet till all personal och alla skolor.
Alla lärare deltar i kollegialt lärande i en eller flera lärgrupper, centralt har vi planerat in tid för detta
en tisdagseftermiddag i månaden men på skolorna har man hittat möjligheter att även organisera
till exempel ämnes- och arbetslagskonferenser på liknande sätt. Flera skolor har disponerat om tid
för kompetensutveckling under året, ett exempel är de två dagar under höstlovet som har lagts ut
som kvällspass istället.
Under de senaste två åren har vi erbjudit alla elever i åk 6-9 lovskola på en del av de kortare loven
och på sommarloven under två veckor. På sommarloven har vi också lovskola i tre veckor för
eleverna på språkintroduktionsprogrammet. Detta har lett till en ökad måluppfyllelse, några elever
har tack vare lovskolan blivit behöriga till gymnasieskolan. Vi har kunnat erbjuda svenska, svenska
som andraspråk, matematik, engelska, NO- och SO-ämnen och hemkunskap med elevernas
ordinarie lärare.
Under de senaste åren har Skolverket infört många riktade statsbidrag. Vi har fått och använt
statsbidrag för att utöka tjänsterna i lågstadiet, fritidshemmen, vi har bidrag för läxhjälp och
lovskola. De har inneburit det som var syftet, att lärare har kunnat använda mer av sin tid åt
undervisning och det har ökat vuxentätheten i skolorna. Vi har också med statsbidrag anställt en
socialpedagog som tillsammans med rektorer och lärare främst på högstadiet ska kartlägga och
förebygga hög skolfrånvaro hos elever, ett ökande problem i svenska skolan. Detta har just
påbörjats men positiva effekter har börjat anas i form av ökad kommunikation mellan elever,
vårdnadshavare, lärare och andra aktörer som socialtjänst och BUP.
En viktig reform som ska påverka lärares status och arbetsvillkor är de så kallade
karriärsreformerna; förstelärare och lärarlönelyftet. I fyra år har vi haft först fyra, sedan 15 och nu 18
förstelärare, på alla våra skolor och i vuxenutbildningen. De har sökt sina tjänster och utsetts utifrån
kriterier kring skicklighet och vilka behov skolorna identifierat. Att vara förstelärare i Höör innebär
att leda sina kollegor i kollegialt utvecklingsarbete, lärgrupper och man har ett lokalt och ett
övergripande ansvar för skolutveckling. Detta utvärderar vi som framgångsrikt, vilket också
Skolverket har kommit fram till i sina utvärderingar. Förstelärare har fått 5000 kr i lönetillägg varje
månad och det har haft viss effekt även på andra lärares löneutveckling. Det finns stora utmaningar
i karriärsreformerna, inte minst i lärarlönelyftet och i små kommuners svårigheter att göra
tjänsterna permanenta, då man är beroende av statsbidragen. Lärarlönelyftet infördes
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höstterminen 2016 och gav kommunen möjlighet att höja ett sjuttiotal lärares löner med 2500 kr
per månad, tio procent av dessa var förskollärare och lärare i fritidshemmen, allt enligt reglerna för
statsbidraget. Detta har inneburit en känsla av ”gradering” av lärare, individuella upplevelser av att
vara misslyckad och orättvist behandlad men räknas som en framgångsfaktor i arbetet med att höja
status och löner liksom professionalism i förskola och skola. Bara legitimerade lärare och
förskollärare kan komma ifråga för karriärstjänster. Man kan bara få statsbidrag för förstelärare i
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, alltså inte i förskolan och fritidshemmet där också
mycket viktigt lärande äger rum.
1 juli 2018 revideras Lgr11 när det gäller digital kompetens och under det kommande läsåret måste
vi ge lärare möjligheter till fortbildning så att kraven som ställs i läroplanen uppnås. Det handlar om
programmering men också källkritik, digital problemlösning och en säkerhet i att använda och
förstå digitala system, texter och verktyg och vad dessa har på för påverkan på människor och
samhället.
Så…vad har då hänt på de olika skolorna och vad har det haft för effekter?
På Ringsjöskolan leder förstelärarna sina kollegor i två stora utvecklingsområden; betyg och
bedömning samt IKT (användning av digital teknik i klassrummet). Tidigare har man arbetat med
lärgrupper om pedagogisk planering, utvärdering tillsammans med eleverna och bedömning.
Synbara effekter av IKT-utbildningen är att alla lärare nu använder Chromebooks i undervisningen
och uppgifter i Google Classroom. Utbildning tillsammans med handledning är en viktig
framgångsfaktor för att det ska kunna ske något annorlunda i klassrummen, alla lärare befinner sig
på olika nivåer och vi måste utgå från det när fortbildning genomförs. Lärgruppsarbetet om
bedömning och betyg har utgått från Skolverkets moduler (Karstads universitet) och lärarna har
tillsammans bedömt uppgifter och diskuterat kunskapskraven. Detta har gett mycket diskussioner
och ökad samsyn, men arbetet behöver fortsätta.
På Tjörnarps skola har lärarna arbetat intensivt under två läsår med att strukturera upp
undervisningen för eleverna i de olika ämnena så att man säkerställer att alla elever får undervisning
mot alla kunskapskrav även om man undervisar i blandade årskurser. Detta var något
Skolinspektionen påpekade vid sin inspektion och som de uttryckte var viktigt och ”på rätt väg” när
det påbörjade arbetet presenterades. Under detta läsår har arbetet svängt över till att handla om att
utveckla det språkutvecklande arbetssättet i alla ämnen, genrepedagogik, som rektor och
förstelärare tillsammans med de andra lärarna såg som en naturlig och viktig fortsättning.
På Enebackeskolan med Boken, Linden och Kastanjen är det kollegiala lärgruppsarbetet
(pedagogiska träffar) inriktat på flera viktiga områden, lärarna arbetar med att lära sig mer om och
använda språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, genrepedagogik. Vi har extern fortbildning med
läs- och skrivutvecklare från grannkommunen kring genrepedagogik och alla lärare på
Enebackeskolan deltar och omsätter sina kunskaper i klassrummen. Förstelärare på
Enebackeskolan har planerat upp lärgruppstillfällen mellan de kommunövergripande
fortbildningstillfällen. På lärgruppsträffar arbetar lärarna även med Google Suite (fd GAFE) med
syfte att öka sin digitala kompetens i klassrummet, med att förstärka trygghets- och
likabehandlingsarbetet och några andra områden som rektor tillsammans med förstelärarna funnit
viktiga att utveckla. Under vt-17 handlade våra pedagogiska träffar om ledarskapet i klassrummet
utifrån Steinbergs bok ”Att vända en klass” och Bo Hejlskov Elvén ”Barn som bråkar”. Vi arbetade
utifrån samtalsmetoden ”Lärande samtal” där förstelärare med processledarutbildning var
samtalsledare. Detta är något som vi sett som viktigt: Det är skolans förbättrings- och
utvecklingsbehov som ska styra innehållet i det kollegiala lärandet. En förstelärare från
Enebackeskolan leder en lärgrupp/ämnesgrupp för kommunens lärare som arbetar med svenska
som andraspråk och förberedelseklasser, de har varit i gång i två läsår och träffas två gånger per
termin för att diskutera och utbyta erfarenheter kring sin undervisning. En annan av skolans
förstelärare leder en stor grupp (ca 20) lärare från alla skolor med inriktning på att kartlägga och
utveckla pulshöjande aktiviteter som leder till att eleverna får röra på sig mer under skoldagen,
något forskningen visat har stor betydelse för deras lärande och resultat. Under förra läsåret
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arbetade lärarna på Enebackeskolan med att bli säkrare på att använda sina interaktiva skrivtavlor
och lärplattor i undervisningen. Effekterna av arbetet är positiva men många lärare vill utveckla
såväl parallellsamarbetet som arbetet i arbetslagen med att tillsammans utveckla undervisningen.
En tredje förstelärare har haft fortbildning för skolan F-6-lärare gällande åtgärdsprogram,
pedagogiska utredningar och rutiner runt anpassningar och särskilt stöd. Hon håller också i de
övergripande träffarna för kommunens specialpedagoger tillsammans med utvecklingsstrategen.
Gudmuntorps skola och Sätoftaskolan har samma rektor och de samarbetar ofta med sin
kompetensutveckling även om undervisningen bedrivs på helt olika orter. Lärarna på lågstadiet på
Sätoftaskolan har med ledning av sin förstelärare arbetat med lässtrategier och nu läslyftsmodulen
”Läsa och skriva i alla ämnen” från Skolverket. De deltar också i den externa fortbildningen och
prövar de olika momenten i sin undervisning. Det har lett till ett ökat samarbete mellan lärarna och
att man använder samma mallar för olika texttyper. Mellanstadielärarna har detta läsår fortsatt sitt
arbete med lässtrategier med att helhjärtat gå igång med genrepedagogik. De arbetar kollegialt
med sina förstelärare med att fördjupa den externa fortbildningen, de har gjort upp ”mallar”
(scaffolding) för alla viktiga texttyper och undervisar i dessa för att eleverna ska bli trygga med
texttyperna och för att samma ska gälla oavsett i vilket ämne man till exempel skriver en instruktion
eller faktatext. Det kollegiala samtalet följer ofta med ut i personalrummet och fortsätter dagligen,
och inte bara på de avsatta träffarna. Lärarna uttrycker att detta leder till ökad arbetsglädje och
förbättrade resultat.
Det kollegiala lärandet har även varit temat för fyra årliga kvällssamlingar för lärare och
fritidspersonal på Sätoftaskolan och Gudmuntorps skola. De båda arbetsdagarna på höstlovet har
bytts mot dessa kvällar, hittills har temat varit inkludering under ett läsår och nu systematiskt
kvalitetsarbete och kommande läsår ska det handla om entreprenöriellt lärande och kontakten
mellan skola och arbetsliv.
Lärarna på högstadiet arbetar med genrepedagogik även de, de två förstelärarna leder en stor
ämnesblandad grupp lärare i arbete med de gemensamma grunderna men ser det som angeläget
att under nästa läsår arbeta vidare i ämnesgrupper och fördjupa arbetet, då ämnena är väldigt olika
varandra.
Utvecklingsbehov/mål
Framtida förstelärare och
samtalsledare behöver
utbildning och vidareutbildning
kring att leda utvecklingsarbete.

Målkriterier
Att det finns utbildade samtalsledare som kan leda det
kollegiala lärandet.

Ta reda på och åtgärda varför
resultat vid nationella prov och
betyg skiljer sig markant åt i
vissa ämnen.
Fortsätta utveckla formerna för
det kollegiala lärandet,
lärgrupper och lärcafeer.
Organisatoriskt och
pedagogiskt.
Det finns behov av ökad samsyn
kring frågor inom bedömning
och betygssättning, mellan
stadier och skolor såväl som
inom dessa.
Alla lärare behöver fortbildning

Differensen mellan slutbetyg och resultat på nationella prov ska
minska.
Effektiva lärgrupper och lärcafeer.
Delakulturen blir alltmer utbredd och används för att utveckla
undervisningen av alla lärare.
Ökad samsyn kring bedömning och betyg.

Lärare undervisar om och med digitala verktyg, källkritik och

Sida

11 (18)

Nulägesbeskrivning 2017
Datum

2017-06-01

Diarienummer

BUN 2014/34

BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN

kring digital kompetens för att
kunna undervisa och bedöma
kunskaper från ht 2018.
Det finns behov av att fördjupa
lärares ämneskunskaper inom
många ämnen,
ämnesövergripande arbete och
sätt att utveckla elevers
inflytande på utbildningen.
Former för karriärstjänster som
förstelärare, hitta möjligheter till
permanenta tjänster och tjänster
för lärare som inte omfattas av
statsbidrag (förskolan och
fritidshemmen).
Upphandla och implementera en
lärplattform som tillsammans
med övriga digitala system
säkrar hantering av frånvaro,
betyg, omdömen, IUP,
anpassningar, åtgärdsprogram,
pedagogiska planeringar,
digitala uppgifter och prov samt
kommunikation mellan elever,
vårdnadshavare, lärare och
annan personal i skolan.
Möjligheter till att kunna följa
upp resultat och analysera olika
faktorer i det systematiska
kvalitetsarbetet och
skolutvecklingsarbetet.
Kunskaper och organisering för
inkluderande lärmiljöer måste
fortsätta utvecklas och spridas
på alla förskolor och skolor.

digital problemlösning.
Elever får arbeta med och förstå programmering.
Kollegiala lärgrupper och lärcafeer.
Gemensam och individuell fortbildning.
”Röda-tråden”-diskussioner på och mellan skolor.

Hållbara former för karriärstjänster.
Förstelärare i förskolan och fritidshemmen.

Ny lärplattform upphandlad och implementerad.

Barn och elevers behov är utgångspunkten för den undervisning
och det stöd som ges på alla förskolor och skolor.

Beskrivning av nuläget på grundsärskolan
Lärarna i grundsärskolan både i Tjörnarps skola och på Sätoftaskolan har ingått i lärgrupper på sina
skolor. Inför framtiden då det planeras för verksamhet från åk 1-9 på samma skola finns det stora
behov av kollegialt lärande och samordning.
I nulägesbeskrivningen 2014 beskrevs följande utvecklingsbehov, de fungerar bra som fortsatta mål:
 Fortsätta möta elevernas behov i en stimulerande, stödjande och inkluderande miljö
 Fortsätta vara en resurs för skolornas lärare och elever och tillföra olikhet
 Fortsätta utveckla ett åk 1-9-arbete med inkluderande arbetssätt och stort samarbete med
grundskolan
Utvecklingsbehov/mål
Fortsätta möta elevernas behov i en

Målkriterier
En samordnad likvärdig grundsärskola med
beredskap att möta alla elever i kommunen som
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stimulerande, stödjande och inkluderande miljö
Fortsätta vara en resurs för skolornas lärare och
elever och tillföra olikhet
Fortsätta utveckla ett åk 1-9-arbete med
inkluderande arbetssätt och stort samarbete
med grundskolan
Säkerhet och likvärdighet i betyg och omdömen.

omfattas av grundsärskolans och
träningsskolans läroplan.
Att lärare träffas och arbetar kollegialt
tillsammans med att utveckla undervisningen
och verksamheten. (Två ämnesträffar/termin
under läsåret 2017-18). Samtalsledare.
Gemensam fortbildning kring betyg och
bedömning i grundsärskolan.

Beskrivning av nuläget på IM, språkintroduktion och Komvux
Under de senaste två åren har antalet nyanlända elever på språkintroduktionen ökat med flera
hundra procent. Undervisningen har organiserats med klasser utifrån elevernas förkunskaper och vi
har erbjudit svenska som andraspråk, engelska, matematik, livskunskap och de flesta övriga ämnen
i läroplanen. Flyktingsituationen har totalt förändrat sammansättningen på vårt individuella
program och språkintroduktionen är nu den allra största elevgruppen där. Förändringar i samhället
som boendesituationer, besked om avslag eller uppehållstillstånd och åldersuppskrivningar gör att
det är väldigt svårt att förutsäga behov. Utvecklingsbehoven handlar om att utveckla
samarbetsformer med boenden, socialtjänst och goda män, detta har skett successivt utifrån
behovet.
På vuxenutbildningen finns en förstelärare som gemensamt med rektor arbetar med
verksamhetsutveckling. De har arbetat med betyg och bedömning, nyanländas lärande,
vuxenlärande samt former för validering av kunskaper hos elever.
I nulägesbeskrivningen 2014 beskrevs inga utvecklingsbehov, de tas fram i det löpande arbetet på
vuxenutbildningen. Just nu är en utmaning att hitta möjligheter att bedriva SFI (svenska för
invandrare) i egen regi i Höör, något vi hittills köpt in från Eslöv men nu har underlag för att anordna
själva. För elevhälsan i form av skolsköterska och kurator har behovet ökat och behovet är fortsatt
stort.
Alla elever på IM och språkintroduktion har Chromebooks och lärarna har pågående fortbildning för
att kunna använda dessa som ett effektivt redskap i undervisningen och språkutvecklingen.
Fr.o.m. januari 2017 så har Komvux grundläggande kurser i matematik, engelska, svenska och
svenska som andraspråk delats upp i nationella delkurser. Fyra nya delkurser per ämne. Svenska
som andraspråk har dessutom fått en ny kursplan.
Utvecklingsbehov/mål
Verksamhetens kvalitetsarbete

Fördjupa vuxenpedagogiken

Målkriterier
 Att skapa en god miljö för utveckling och lärande.
 Att i ännu större grad anpassa undervisningen
med hänsyn till elevernas bakgrund.



Alla lärare är svenskalärare

Kunna bemöta eleverna med en tydlig
individanpassad undervisning.
På ett bra sätt kunna validera elevers kunskaper,
förvärvade både i skola och utanför densamma.

Genom att lärare i andra ämne än svenska och svenska
som andraspråk, aktivt arbetar med svenska i sitt ämne
för att elever skall få en bättre övergång mellan SFI och
gymnasiekurserna på Komvux och mellan
språkintroduktion och gymnasiet.
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Synliga tecken på att utveckling sker i förskolor och skolor
I nulägesbeskrivningen 2014 kom vi fram till att långsiktig, hållbar skolutveckling kräver goda
arbetsformer för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Detta har vi skapar två nya begrepp för:
lärgrupper och lärcafeer.
Lärgrupper är avsatt tid för personal att gemensamt samtala om och utveckla sin undervisning.
Detta arbetssätt har spridits till fritidshemsmöten, ämneslärargrupper, och arbetslagsmöten. Det
senaste året har också alla skolorna omstrukturerat de två fortbildningsdagarna i november till ett
antal kvällsmöten, där det i många fall har varit möjligt för även personal i fritidshemmen att
medverka. Innehållet i lärgruppernas arbete har utgått från övergripande och på skolnivå
identifierade utvecklingsområden; lässtrategier, IKT, betyg och bedömning, språkutvecklande
arbetssätt i alla ämnen/genrepedagogik, planering av det centrala innehållet, inkludering,
elevinflytande, den röda tråden, trygghetsarbete och anpassningar/stöd. Inledningsvis var
utvecklingsstrategen mycket med i planeringen men mer och mer har rektorerna tillsammans med
förstelärarna utformat detta på varje skola. Några kommunövergripande lärgrupper har varit/är i
gång; ämneslärare i slöjd, idrott, bild, hem- och konsumentkunskap och musik, lärare som
undervisar nyanlända elever i svenska som andraspråk, specialpedagogerna, en grupp lärare och
förskollärare som arbetat med frågor kring normer och genus, en grupp lärare och fritidspedagoger
som arbetar med att öka rörelse i skolan. Detta arbete leder till att lärare som ofta är ensam i sina
ämnen eller uppdrag får en arbetsgemenskap och kan dela sina erfarenheter och utmaningar samt
gemensamt fortbilda sig kollegialt.
Effekterna av dessa lärgrupper är enligt utvärderingar att de upplevs som väldigt positiva, man
uppskattar att få träffas och arbeta med den viktigaste delen av sitt arbete, undervisningen,
gemensamt lära sig nya saker och pröva dem i sin egen klass eller grupp och gemensamt utvärdera
effekterna. I utvärderingen av förstelärarsatsningen framkom det mycket om lärgrupperna, alla som
svarade på enkäten tyckte att lärgrupperna var bra och att undervisningen påverkas av det som
händer där. Man har använt olika former av ”input”, det kan vara moduler från Skolverket,
föreläsningar om genrepedagogik, litteratur, artiklar, filmer och man har bjudit in
utvecklingsstrateg och IKT-pedagog. Arbetsformerna för kollegialt lärande behöver fortsätta
utvecklas, till exempel genom att man gör kollegabesök hos varandra i klassrummet och ger
varandra feedback kopplat till de utvecklingsområden man arbetar med.
I förskolan kallas detta arbete reflektion och systematiskt kvalitetsarbete. Alla arbetslag har avsatt
t både individuell och gemensam tid för detta varje vecka. Ibland leder pedagogistan detta arbete
och arbetar då med att synliggöra och utmana personalens arbete med pedagogisk dokumentation
och utveckla lärmiljöerna. Förskolechefer har ett stort ansvar för att tid sätts av och att innehållet
ger verksamhetsutveckling. Det är förskolecheferna tillsammans mede sina processtödjare som
håller i utvecklingsarbetet i förskolorna. APT-träffar används också för kollegialt lärande, där
används även pedagogista, utvecklingsstrateg och IKT-pedagog ibland som resurser.
Arbete med kollegialt lärande både i förskolan och skolan kräver en välstrukturerad och kunnig
samtalsledare som ser till att diskussionerna förblir konstruktiva, att man håller sig till ämnet och att
alla kommer till tals. Samtliga förstelärare och processtödjare samt utvecklingsgruppen för
fritidshemmet har i projektet Skolutveckling 2016 genomgått en 5-6 dagar lång utbildning kring
detta med externa utbildare. Där har man lärt sig metoder och förhållningssätt när man ska leda
utvecklings- och förändringsarbete, motståndsmekanismer, samtalstekniker, processledning och
man har utforskat sitt eget ledarskap i dessa processer. Denna utbildning har varit mycket
uppskattad och även ledningsgruppen (rektorer och förskolechefer) har tillsammans med staben på
barn- och utbildningssektorn genomgått utbildningen, förstärkt med utbildning om det
systematiska kvalitetsarbetet. Det är en framgångsfaktor att vi alla har samma utbildning i ryggen
och gemensamma definitioner av viktiga begrepp. Vi brukar kalla det att ”vi har samma röda bilar”,
det vill säga vi menar samma sak när vi pratar.
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Under 2015 och 2016 har fyra lärcafeer anordnats, två av dem för både skola och förskola. Ett
gemensamt beslut har tagits om att fortbildningsdagen i november varje år avsätts för en halv dags
lärcafe för både skola och förskola. På dessa lärcafeer har mellan 150 och 350 personer träffats på
någon av skolorna för ett strukturerat erfarenhetsutbyte. På pass mellan 30 och 70 minuter har
förskollärare, elevhälsa, IKT-pedagoger, skolledare, fritidspedagoger, barnskötare och lärare
berättat om sina kunskaper, erfarenheter och utmaningar. Det har handlat om språkutvecklande
undervisning, elevledda utvecklingssamtal, inkludering, idrottsundervisning, bedömningsfrågor,
autism, elever med synnedsättning/blindhet, greenscreen i förskolan, systematiskt kvalitetsarbete,
planer för HLR -undervisning, övergången mellan förskola och förskoleklass, normkritik, innehållet i
förskoleklassåret, flippat klassrum, bildstöd i undervisningen, Skoldatatek, bedömning för lärande,
demokrati och elevinflytande. Vi har till största del bjudit varandra på innehållet, men vi har också
bjudit in aktörer som SPSM, inläsningstjänst, representanter från företag vi har programlicenser
från, AV-media och Rädda barnen. Man har kunnat välja ett antal pass under den halva dagen men
vi har också uppmuntrat till att fika tillsammans, det kollegiala samtalet över en bulle är också
värdefullt och skapar nätverk och användbara kontakter. Förutom pass med givet innehåll har vi
erbjudit så kallade open space-samtal där de som är där har ett samtal om det de tycker är
angeläget, ibland utifrån en frågeställning som ”Läxor, eller…?”, ibland öppna frågor. Dessa
lärcafeer har övergripande planerats av utvecklingsstrategen, IKT-pedagogen, pedagogistan och en
arbetsgrupp.
Lärcafeerna har lett till flera viktiga saker:
 När man beskriver det man gör för kollegor blir man tydlig, stärkt och utmanad att utveckla
sig själv
 När man får lyssna på andra får man del av deras kunskaper och erfarenheter men också
både påmind om det man själv gör och utmanad att prova nya saker
 Viktiga kontakter knyts mellan och inom skolorna och skolformerna.
Målen för Skolutveckling 2016 har främst handlat om att utveckla former för kollegialt lärande och
samarbete mellan lärare, nu är det viktigt att vi håller i detta och vidareutvecklar det och behåller de
viktiga förutsättningarna i form av tid, utbildade samtalsledare och helhetsperspektivet på
utvecklingsfrågor. En viktig förutsättning för ett samlat och målmedvetet utvecklingsarbete är
utvecklingsstrategen. Denne samlar alla förstelärare, samtalsledare och andra lärgruppsledare i den
så kallade centrala skolutvecklingsgruppen, där erfarenheter kan delas och ett kollegialt lärande
kring skolutveckling kan ske. Strategen köper in litteratur, delar forskningsartiklar och
omvärldsbevakar, tipsar om nyheter från litteratur, Skolverket, Skolinspektionen eller andra saker
som verksamheterna kan behöva. Ett viktigt uppdrag är också att besöka förskoleavdelningar,
klasser och arbetslag och sprida goda arbetsformer och exempel på t ex Facebookgruppen
Skolutveckling i Höör eller bloggen med samma namn www.skolutvecklingihoor.moobis.se
Utvecklingsstrategen är med i ledningsgruppen och är en viktig länk mellan all personal; skolledare,
lärare, förskollärare, elevhälsan, sektorns tjänstemän och politikerna. Med ett fokus på skolans
styrdokument och vad som blir tydligt i det systematiska kvalitetsarbetet driver strategen olika
utvecklingsprojekt och är inblandad i det mesta. Ett uppdrag är att hitta bra arenor för samtal, det
kan vara personer som behöver knytas ihop med varandra för de har liknande utmaningar eller för
att få inspiration av varandra.

Utveckling av IKT i förskolor och skolor
Sedan 2014 har det skett en enorm utveckling av såväl nätverk, utrustning (lärplattor och
Chromebooks) och intresse samt kunskaper inom att använda dessa i undervisningen. Till hösten
2017 är IKT-strategin genomförd avseende antal digitala verktyg, då har alla elever på IM och i åk 69 varsin Chromebook, i åk 4-5 finns det en Chromebook på två elever, i åk F-3 finns det en lärplatta
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på tre elever och i förskolan en lärplatta på fem barn. Centrala IKT-pedagogen har samordnat såväl
avtal, inköp som utdelningar och stöldmärkning. Han har haft hjälp av en IKT-vaktmästare som
arbetat med stöldmärkning, lösenord och hanteringen av Chromebooks och lärplattor gällande
utdelning, skador och inlämning. IKT-pedagogerna har hjälpt till med implementering i
klassrummen tillsammans med lärare och elever, hållit i pass på lärcafeer samt flera workshops
kring GAFE/Google Suite, appar i undervisningen och hur man kan på många olika sätt kan använda
digitala verktyg som interaktiva skrivtavlor, projektorer. Han är också tillsammans med
utvecklingsstrategen en del av Skoldatateket, där har de koll på kommunens licenser för program
och appar som stöttar elever med läs- och skrivsvårigheter och andra hinder pga.
funktionsnedsättningar. Inom Skoldatateket har ett antal workshops hållits om program och till
exempel bildstöd.
Utvecklingsbehov/mål
Fortbilda:
 Enligt strategins fokusområden vilka till stor
del sammanfaller med nya läroplansmål som
träder i kraft 1 juli 2018.
 för att få kunskap om GDPR (nya
dataskyddsförordningen som träder i kraft
18 maj 2018)
 för att stärka digitaliseringen inom förskolan
med fokusområden
 allt som gäller Google Suite
 för att lära oss den nya lärplattformen

Målkriterier
Alla lärare genomgått fortbildningsinsatser inom
digitaliseringsområdet och fått större kunskap om
möjligheter med digitala verktyg samt lagar och
regler.

Ha IKT-pedagoger på varje skolområde som träffas
centralt.

Kollegialt lärande och ta fram centrala riktlinjer.

Ha IKT-ombud på varje förskoleområde som i kontakt
med centrala IKT-pedagoger utvecklar arbetet och
kollegor ute på enheterna.

Uppfylla kommande läroplansskrivelser för förskolan
gällande digitalisering.

Fortsatt satsning på trådlösa nätverk

Fungerande nätverk oavsett digitalt verktyg inom alla
förskole- och skolverksamheter där användaren
kopplar upp sig och inte får så dålig täckning att den
tappar nätverket.

Fullt genomförd IKT-strategi
2018

Digitala verktyg används som ett pedagogiskt
redskap inom en stor del av vår verksamhet och att
elever i behov av läs- och skrivstöd får det.

Nyanlända elever
I slutet av 2015 och under 2016 har det kommit ca 120 nyanlända elever till Höörs kommun, de flesta
i åldern 16-20 år, ett tjugotal har kommit till Ringsjöskolan och Sätoftaskolan till åk 7-9 och även
yngre elever har kommit ensamkommande eller med sina familjer. De yngre eleverna har gått på
Enebackeskolan, Sätoftaskolan och Tjörnarps skola. Ungefär 10 barn till asylsökande har också
börjat i den allmänna förskolan. Detta har ställt stora krav på de mottagande skolorna, fler lärare
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och studiehandledare har anställts och vi har organiserat arbetet för att eleverna snabbt ska kunna
börja i skolan, bli kartlagda och komma igång med undervisningen.
För högstadieeleverna och eleverna på Enebackeskolan har vi haft delvis undervisning i
förberedelseklass och övriga har direkt placerats på heltid i klass, men fått extra undervisning i
svenska som andraspråk. Vi har anställt två studiehandledare i dari/persiska/pashto och tre
arabisktalande, varav en också är modersmålslärare. En stor utmaning är att parallellt med den
nödvändiga utvecklingen av kunskaper i svenska språket ge eleverna möjlighet att fortsätta sin
kunskapsutveckling i andra ämnen, både på svenska och med hjälp av modersmålet. Eleverna har
ibland ämneskunskaper men stoppas i att de har begränsade språkkunskaper. Lärare som tar emot
och undervisar eleverna i klassrummen och i olika ämnen behöver fortbildning i hur man undervisar
så att ämnes- och språkkunskaper utvecklas parallellt och hur man kan underlätta för elever med
annat modersmål. Eleverna kartläggs med hjälp av ett kartläggningsmaterial från Skolverket; språk
och tidigare erfarenheter, litteracitet, numeracitet (obligatoriska) och skolans övriga ämnen
(frivilliga) och resultaten från dessa måste spridas så att de kan vara ett bra underlag för vidare
undervisning och stöd. I avsnittet om språkintroduktionsprogrammet togs upp att det finns behov
av samordning med flera olika aktörer kring de nyanlända eleverna; socialtjänst, boende, goda män
och skolan, detta har vi arbetat mycket med och det är en ständigt pågående utvecklingsprocess.
Studiehandledare och modersmålslärare träffas regelbundet till möten och gemensam fortbildning
har handlat om de allmänna råd för studiehandledning som kommit från Skolverket, det har också
handlat om bedömning och betygsättning och språkutvecklande arbetssätt, IKT samt pedagogisk
dokumentation.
Utvecklingsbehov/mål
Målkriterier
Fortbildning för (alla) lärare som möter
Att lärare är trygga med språkutvecklande
nyanlända elever eller elever med ett annat
arbetssätt som gynnar alla elevers lärande.
modersmål.
Kartläggning av språk- och ämneskunskaper för
Att det finns rutiner för vem som gör
att bättre kunna lägga upp undervisning och
kartläggningar och att resultaten ligger till
stöd.
grund för undervisningen.

Övergångar
Kommunövergripande arbete med övergångarna mellan förskola-förskoleklass och övriga
övergångar har påbörjats. Den första har kartlagts och handlingsplan och blanketter har tagits fram
av en arbetsgrupp som också reviderat dessa efter att ha använt dem ett år. Övergången mellan åk
6 och 7 har också varit föremål för kartläggning och gemensamma rutiner har tagits fram men ännu
inte utvärderats.
Utvecklingsbehov/mål
Målkriterier
Kunskaper om barns och elevers behov av stöd
Kända, tydliga och effektiva rutiner vid
och utmaningar ska följa dem genom
övergångar mellan skolformer och stadier.
skolgången.
Arbete med att ta fram rutiner utifrån
styrdokument.
Dokumentera övergångarna, utvärdera och
revidera vid behov.

Hur ser det ut med trygghet, demokrati/inflytande, studie- och
arbetsro i kommunens förskolor och skolor?
Enligt kvalitetsrapporterna från förskolorna och skolorna pågår ett omfattande förebyggande
trygghetsarbete med kartläggningar och aktivt arbete med likabehandlingsplanen, det finns också
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ett hanterande arbete vid kränkningar. Det kommer in några anmälningar om kränkningar men ett
utvecklingsområde som nämns i den övergripande kvalitetsrapporten är att informera från barnoch utbildningssektorn hur viktigt det är att få in rapporterna eftersom det ytterst är barn- och
utbildningsnämnden (politikerna) som är ansvariga för tryggheten, då måste de få information så
att resurser kan fördelas så att trygghet uppnås.
Frågor kring studiero, demokrati och inflytande diskuteras ofta och lärgrupper har arbetet med
frågorna, men de syns inte i dokumentationen på samma sätt som andra frågor. Därför bör vi
fortsätta diskutera dem och hitta nya former för att alltid hålla dem aktuella. En arbetsgrupp
bestående av förskollärare, lärare och andra intresserade har träffats under en termins tid för att
kartlägga arbetet med normkritiskt arbete, särskilt kring genusfrågor, detta arbete resulterade i en
kartläggning och en materialbank som presenterades på skolutvecklingsbloggen och lärcafe. Denna
grupp kommer att fortsätta träffas igen under höstterminen.
Utvecklingsbehov/mål
Normkritisk verksamhetsutveckling, synliggöra
och förändra de normer som skapar problem i
förskola och skola.

Utveckla trygghet, likabehandling,
elevinflytande, studiero och demokratiska
arbetsformer.
Höör den 1 juni 2017
Christel Jansson, utvecklingsstrateg

Målkriterier
Utbildning på alla nivåer, låta normkritik bli en
naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Översyn av dokument, blanketter när det gäller
könsidentitet. Tillgängliga lokaler.
Arbetsgrupp för skolan och förskolan om
normkritik som fortsätter kartlägga och sprida
goda arbetsformer för utvecklingsarbete.
Synliggöra frågor som elevinflytande, trygghet
och studiero i det systematiska kvalitetsarbetet,
utveckla dessa områden.
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