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Inledning
Föreliggande kvalitetsrapport påvisar de förbättringsinsatser som huvudmannen behöver initiera utifrån de
resultat som identifierats under år 2017. Huvudmannen utgörs av barn- och utbildningsnämnden samt
sektorsledningen.
Kvalitetsrapporten utgår ifrån de prioriterade mål som nämnden antagit:
Kunskap och lärande i skolan
Lärande i förskolan
Trygghet och studiero
Demokrati och inflytande
Rapporten baseras på en tillbakablick av år 2017 där enheternas kvalitetsrapporter, kvalitetsdialoger, barnoch utbildningsnämndens möten, ledningsgruppsmöten, inkommande synpunkter från vårdnadshavare och
elever och sist men inte minst utvecklingsavdelningens1 reflektioner och erfarenheter bildat underlag. De
åtgärder som anges är sådana som huvudmannen bedömer är lämpliga för att genomföra förbättringar på en
systemnivå. Enskilda enheters utvecklingsarbete sker företrädesvis på enhetsnivå.
Vuxenutbildningen och introduktionsprogrammet utgör en enhet och resultat och analys redovisas i den
enhetens rapport endast de åtgärder som huvudmannen behöver göra tas upp i den här rapporten. Vux/IMrektorn har till skillnad från de andra rektorerna en plats i sektorsledningen möten och huvudmannens ansvar i
förhållande till verksamheten kan utövas i det sammanhanget.
I föreliggande rapport redovisas också utvecklingsinsatser som behövs för själva kvalitetsarbetet.
Rekryteringsfrågor, ekonomisk uppföljning och arbetsmiljöarbetet redovisas i personalbokslut som kan
sammanställs av personalkontoret, samt i ekonomiska bokslut.

1. Kunskap och lärande i skolan
1.1 Kunskapsresultat
Kunskapsresultat i form av betyg finns i bilaga 1a (slutbetyg) och bilaga 1 b (betyg i årskurs 6).
Eftersom populationen i Höör är relativt liten, blir förklaringarna till resultaten lätt individorienterade. För att
få en beskrivning av förbättringsinsatser som inte härför sig till enskilda elever behövs en djupare kartläggning
av vilka skolrelaterade faktorer som påverkar resultaten.
På högstadiet förklarar man de sjunkande kunskapsresultaten med att det finns en grupp elever som har
långvarig och problematisk frånvaro. För elever med kontinuerlig närvaro ser studieresultaten generellt sett
bra ut och de blir behöriga till gymnasiet. Den insats med närvarofrämjare (som finansierades via statsbidrag
under senvåren 2017) hann inte ge effekt på problemen med långvarig frånvaro. Det finns tydliga indikationer
på att de elever som lämnar grundskolan med streck och F i betyg har en problematisk social situation i sin
hemmiljö.
En ökande andel elever har lägre betyg i praktisk-estetiska ämnen, såsom slöjd, bild och musik, särskilt på
Sätoftaskolan. Det har sin orsak i att eleverna har en bristande insikt om ämnenas betydelse; eleverna förstår
inte varför de deltar i ämnena utan ser undervisningen mer som social samvaro än ett tillfälle för
kunskapsutveckling. Även i grundskolans årkurs 6 är musik och idrott ämnen som eleverna inte har full
måluppfyllelse i, men det går inte att dra slutsatsen att det är förhållningssättet till ämnena som är orsaken till
det.
För Ringsjöskolan saknas redovisning och beskrivning av resultaten, eftersom rektorsfunktionen var instabil
under perioden kvalitetsrapporten skulle sammanställas. Men bristande tillgång till specialpedagogisk
kompetens har framförts. Underlag har emellertid inkommit via utvecklingsavdelningen gällande
Ringsjöskolan.
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Utvecklingsavdelningen består f.n. av utvecklingsstrateg Louice Macdonald; IKT-strateg Björn Wassholm och utvecklingsledare Sara
Bruun (som också är lärare på Ringsjöskolan)

Tjörnarps skola har en utmaning att hålla undervisningen mot alla kunskapskrav eftersom elever undervisas i
åldersövergripande klasser. Detta har förbättrats under året genom en tydligare struktur för innehållet i
undervisningen, men arbetet måste fortgå för att bibehålla detta. Tjörnarps skola har också svårigheter att ge
stöd eftersom lärargruppen är för liten för att omdisponera för sådana ändamål.
Ringsjöskolan saknar ett utbyggt system för att ge elever särskilt stöd som har behov av detta men vars behov
inte är så omfattande att det behövs ingripande stödåtgärder. Det har också under året endast funnits en
specialpedagog på skolan. Den outvecklade organisationen för stöd medför att lärarna inte heller vet var de
ska vända sig när de märker att extra anpassningar inte är tillräckligt. Bristen på specialpedagogisk kompetens
bidrar också till att lärarna inte har någon att diskutera och justera extra anpassningar med2.
Vad har gjorts och vilka insatser behövs?
De resonemang kring kunskapsresultaten som förs i alla stadier handlar om att elever med
funktionsnedsättningar är en utmaning för skolan. Enskilda elevers behov av avskildhet och undervisning i
mindre sammanhang är svåra att tillgodose särskilt på de mindre skolorna där begränsningarna i lokaler och
personal inte gör det möjligt att disponera om resurserna. Men lärarnas möjligheter att skapa struktur och
tydlighet för eleverna i klassrummet har också identifierats. Under 2017 har utvecklingsstrategen gjort insatser
i klasser där det varit problem med studieron och strategens slutsats är att det går att få omedelbar positiv
effekt i vissa klasser med praktiska förändringar av exempelvis elevers placering, genom att ta bort störande
material och saker ur klassrummet samt genom att skapa en tydligare struktur kring undervisningssituationen.
Utvecklingsstrategen genomförde en insats under 2017 för att stärka lärares yrkesroll, något som starkt
efterfrågades av lärarna. Behov av att samla sina kollegor och skapa en gemensam bas att utgå från när man
organiserar undervisningen är också något som efterlysts och som påbörjats. Detta behov emanerar ur att
lärarna ser att eleverna behöver ha en likvärdig undervisning för att känna trygghet och veta vad som
förväntas av dem i skolan. På Gudmuntorps skola konstaterar rektorn att det är just dessa faktorer som ger de
positiva resultaten, tillsammans med en hög grad av individanpassning.
Under 2017 har behovet av särskilda undervisningsgrupper3 aktualiserats. Främst för elever med social
problematik vars svårigheter yttrar sig i att de kontinuerligt bryter mot regler och inte hanterar socialt
samspel. Även för gruppen elever med svårigheter som kräver att miljön är fri från yttre stimuli har behovet
påtalats. Särskilda undervisningsgrupper är en exkluderande lösning som om de inte används rätt kan få
följder som gör att inte skollagen och läroplanen följs. Det är till exempel inte tillåtet att utifrån bedömningen
att eleven behöver stöd i särskild undervisningsgrupp ta bort undervisning i vissa ämnen, vilket gör att
särskilda undervisningsgrupper- om de bedrivs i enlighet med skollagen - är kostsamma. Särskild
undervisningsgrupp får inte heller användas som en disciplinär åtgärd, vilket är en vanlig föreställning. Den
kunskap om inkludering som erövrades inom ramen för Skola 2016 och de inkluderingssträvanden som tog
form inom ramen för Ifous forskningsprojekt behöver utvecklas, då inkluderingsuppdraget alltjämt behöver
prioriteras.
En utbredd oro är att brist på kontinuitet i lärargruppen påverkar elevernas studieresultat. Under 2017 ökade
rörligheten bland lärarpersonalen, något som inte Höör tidigare märkt så tydligt, även om det förekom också
under 2016. Lärarbyten skedde i störst utsträckning under senvåren 2017 och kan således inte ensamt förklara
de lägre kunskapsresultaten. Störst var dessutom lärarflytten från Ringsjö, vars resultat är bättre än
Sätoftaskolans. På Sätoftaskolan har skoleldningen kommit fram till att en orsak till att stödarbetet blev
alltför reaktivt var brist på kvalificerad personal. Det är självfallet en omständighet som påverkar resultaten.
Enebackeskolan för ett liknande resonemang men då är det framförallt tryggheten och studieron som
äventyrats, vilket på sikt får konsekvenser för kunskapsresultaten. Samarbete och kollegialt utbyte kan vara
ett sätt att lindra effekterna av lärarbyten. Under föregående år har utvecklingsstrategen ägnat mycket kraft
åt att skapa de strukturer som behövs för att få till stånd en dela-kultur på skolorna. Det finns
utvecklingspotential inom det området. I nuläget finns det en dela-kultur inom den sfär där lärarna upplever
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Stödinsatser i skolan ges i form av s.k. extra anpassningar och särskilt stöd. I texten används begreppen med den innebörd som anges i
skolförfattningarna, inte som generella begrepp.
3 Särskild undervisningsgrupp är, liksom enskild undervisning stödåtgärder och regleras i skollagen 3 kap. 11§.

en samhörighet, men utanför den sfären är samarbetet och det kollegiala lärandet begränsat. Ett steg på
vägen kan vara att utveckla skolövergripande lärgrupper4.
Såväl Ringsjöskolan som Sätoftaskolan och Gudmuntorps skola har sett negativa effekter av att ha vakanser
bland specialpedagoger. En viktig funktion för specialpedagogerna är att fungera som handledare åt lärarna,
något som specialpedagogerna lätt tvingas nedprioritera när antalet elever med stödbehov är för stort och
dokumentationen är omfattande. Specialpedagogernas och speciallärarnas funktion behöver förtydligas så att
vi kan säkerställa att den specialkompetensen används på bästa sätt. Arbetsmarknaden för specialpedagoger
och speciallärare är mycket god, för att möta behovet pågår kompetensutvecklingsinsatser där Höörs
kommun med hjälp av statsbidrag ger gynnsamma förutsättningar för skolornas befintliga personal att utbilda
sig till specialpedagog på deltid.
Det har varit och är fortfarande svårt att få en objektiv och allsidig bild av hur undervisningen ser ut och vad
det är som behöver utvecklas i Höörs grundskolor. Rektorerna har inte utrymme att göra en sådan
kartläggning och att analysera den tillsammans med lärarna. Det finns också begränsningar i att låta enbart
lärarnas egenvärdering av undervisningen ligga till grund för att hitta förbättringsinsatser, eftersom de själva
är en del av det som sker på en skola.
Nyanländas lärande
Under 2017 uppmärksammades särskilt nyanlända elevers kunskapsresultat i skolornas kvalitetsrapporter. Det
framkommer att det finns enstaka elever som når kunskapskraven, medan andra har lång väg kvar.
Studiehandledningsresurserna finns och har under 2017 utformats så att vi kan koncentrera tjänster till
respektive skola i de större språken. Det möjliggör att lärarna kan upparbeta ett samarbete med
studiehandledarna långsiktigt. Efter fyra år i Sverige räknas inte eleverna i all nationell uppföljning som
nyanlända längre. Däremot kan de fortfarande behöva stödinsatser i form av studiehandledning. Det är därför
angeläget att det finns tillgång till studiehandledning även om det inte tas emot så många nyanlända elever.
Det är en stor utmaning för lärare, såväl erfarna som nyutbildade att kunna möta elever i sitt klassrum som
inte har de färdigheter i svenska som utbildningsmaterial och vanlig planering är anpassat för. Det har varit en
period då framförallt Ringsjöskolan upplevt att de nyanlända elevernas skolgång inte blir bra eftersom lärarna
saknar förutsättningar för att inkludera den elevgruppen i den ordinarie undervisningen. Det krävs en
andraspråkskompetens för en mycket större grupp lärare nu än vad som varit fallet tidigare, då antalet
nyanlända var få, numera möter nästan alla lärare en nyanländ i sitt klassrum, vilket ställer krav på att kunna
möta de behoven.
De nyanländas skolsituation och det som anförts ovan kring lärarnas möjligheter att bedriva undervisning för
dem kan kopplas till ovanstående beskrivning av stödstrukturerna generellt.
Reflektion kring kunskapsresultaten
Bilden av kunskapsresultaten är komplexa. I år lyckas Ringsjöskolan bättre än tidigare år i flera avseenden.
Ringsjöskolans skolledning har under flertal år arbetat för att lärare ska känna ansvar för alla skolans elever,
inte bara de som ingår i ens undervisningsgrupper. Det är möjligt att det är bidragande orsaker till den
ljusnande bilden på Ringsjöskolan. Samtidigt är det elever som inte får det stöd som skulle behövas. På båda
högstadieskolorna finns jämlikhetsproblem: För elever vars föräldrar har gymnasial eller förgymnasial
utbildning minskar andelen som uppnår behörighet till gymnasieskolan. Resultatbilden visar också att
meritvärdet ökar men andelen elever som klarar behörighet inte följer med. Dessa resultatanalyser indikerar
att skolan inte lyckas fullt ut med sitt likvärdighetsuppdrag.
Kunskapsresultaten i åk 6 visar att det under åren 2015-2017 är ämnena matematik och engelska som eleverna
inte når kunskapskraven i. Överlag är betygsresultaten högre i årskurs 6 än i årskurs 9, vilket överensstämmer
med bilden i riket. Det har bland annat sin förklaring i att komplexitetsnivån ökar med årskursen. Resultaten i
årkurs 6 för elever som under 2017 gick ut årskurs 9 visar att det året var det inget ämne i årskurs 6 som
samtliga elever klarade. Under 2015-2017 är resultaten avsevärt bättre. (se bilaga 5) Under år 2017 har
samtliga elever klarat kunskapskraven i svenska, vilket utesluter att eventuella kommande resultat gällande
den elevgruppen kan förklaras med att eleverna inte behärskar läsning.
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Att följa kunskapsresultat enbart utifrån betygsresultat har sina begränsningar. Betygsättning i årskurs sex har
genomförts sedan 2014, vilket innebär att alla lärare inte ännu är vana vid betygsättning ännu. I höstadiet är
lärargruppen förvisso van vid betygsättning som praktik, men kompliceras av att bestämmelser kring
betygssystemet förändrats under åren vilket skapar övergångssvårigheter. I högstadiet pågår en intensiv
diskussion kring betyg och bedömning och behovet av att skapa likvärdighet och transparens, eftersom man
identifierat det behovet.
1.2 Något om nationella prov och slutbetyg
Höörs kommuns diskrepans visar att slutbetygen genomgående är högre än betygen på proven. Denna
skillnad finns också i riket och tanken är inte att nationella proven är ett slags slutprov vars resultat är det enda
som betygsättningen ska baseras på. Den betydande avvikelsen uppmärksammades under läsåret 2015/16 och
rektorerna har förtydligat att bedömning och betygsättning behöver överensstämma något mera med
nationella provbetygen. Eftersom slutbetygen i så stor utsträckning är högre än provbetyget kan bilden visa på
en alltför generös betygsättning och/eller att undervisningen innefattar annat än det som anges i
kursplanerna.
I Höör rättas proven gemensamt, vilket innebär att lärare rättar prov som är skrivna av elever man inte har i
undervisning. En försiktig tolkning av utfallet är att lärare i sin betygsättning inte väger in nationella provbetygen så mycket som de hade gjort om de själva hade rättat proven. Det behöver i så fall säkerställas genom
att proven inte rättas gemensamt för en grupp elever, för att undersöka om de elevernas betyg i så fall
överensstämmer bättre med nationella proven.
Se sammanställning i bilaga 3.
1.3 Närvaro och frånvaro
Hög närvaro i skolan är en förutsättning för att undervisning ska komma eleverna till del. Under 2017
inrättades en tjänst som närvarosamordnare i Höörs kommun. Hittills har denna insats varit uppskattad och
visst resultat på individnivå syns. Insatserna är av långsiktig karaktär och innefattar att skolans lärmiljö ska
anpassas efter aktuell elevgrupps behov, inte bara att de frånvarande elevernas inställning till skolnärvaro ska
förändras. Samverkan med socialtjänsten kom till stånd under vintern 2017 och innefattar en
föräldrautbildning för föräldrar med barn med skolfrånvaro.
Under 2017 har identifierats att närvaro inte rapporteras korrekt i samtliga klasser i nuvarande
elevadministrativa system. En arbetsgrupp har analyserat orsakerna till detta och analysen visar att en del av
det beror på att det skulle krävas en alltför stor administrativ insats för att få schema och närvarorapportering
att stämma exakt för samtliga elever. Det är däremot inte brister i själva elevadministrativa systemet i sig. För
att sammanställa korrekta närvarouppgifter krävs alltså handpåläggning, då nuvarande flexibilitet (som
behövs för att ge särskilt stöd) i form av anpassad studiegång och gruppindelningar inte låter sig fångas i
systemet.
Åtgärder – kunskap och lärande i skolan
För att få en allsidig bild av hur undervisningen ser ut ska utvecklingsstrateg tillsammans med förstelärare
under 2018 göra en kartläggning utifrån beprövad modell från Kristianstad. Förstelärarna som gör
kartläggningen är inte lärare på den skola de kartlägger. Kartläggningen följs upp med samtal med elever och
lärare. I den kartläggningen ska särskilt aspekter om likvärdighet i lärandesituationen belysas.
För åtgärder gällande skolnärvaron har närvarofrämjaren som uppgift att utverka strategier för ökad
skolnärvaro långsiktigt. En plan där strategierna redovisas ska presenteras i mitten av 2018.
En översyn av vilka möjligheter som finns att inrätta särskilda undervisningsgrupper på varje grundskola bör
genomföras under 2018. En analys av elevassistenternas och specialpedagogernas arbete inleder den
översynen för att få en nulägesbeskrivning.

2. Lärande i förskolan
Lärandet i förskolan har utvecklats olika i de olika områdena. I ett av förskoleområdena upplever såväl
personal som förskolechef att det finns större utvecklingspotential. Det handlar t.ex. om hur IKT-redskapen
används för att koppla ihop lärandet på andra områden och om personalens möjligheter att samarbeta. Det
förskoleområde som behöver en tydligare väg utstakad framför sig har under en tid längre tillbaka haft en lite
annan inriktning än de övriga områdena, vilket har bidragit till att startsträckan har varit lite längre.
Utmaning att inte särskilja lek och lärande, att pedagogisk personal inte bara betraktar barnen utan använder
det barnen gör, upptäcker, pratar om som en ingång för lärande. För detta krävs reflektion och ett ompövande
av sin pedagogroll. I en målstyrd förskola är uppdraget att integrera lek och lärande. Av förskolornas
kvalitetsrapporter framgår att analys och reflektion kring det man genomför i verksamheten alltjämt behöver
förstärkas.
Av kvalitetsrapporterna framgår att förskolorna inte medvetet utvecklat undervisningen i naturvetenskap,
teknik och matematik. Vilket Höör inte är ensamt om5. Språkutveckling är däremot något som tagit stort
utrymme och som naturligtvis är en ingång för att kunna utveckla tänkandet på alla områden.
Naturvetenskapligt tänkande är inte något som sker automatiskt bara för att barnen exv. besöker naturen
eller kan känna på olika naturmaterial, vilket är aktiviteter som är vanligt förekommande och är en god
förutsättning för att utveckla området. Att utveckla det naturvetenskapliga tänkandet kräver att pedagogen
kan ställa frågor och hjälpa barnet att upptäcka och erövra naturvetenskapliga begrepp, inte stanna vid att
upptäcka natur.
Nationella granskningar av förskolan visar att förskolan fortfarande präglas av att omsorg är överordnat
lärandet, vilket inte överensstämmer med styrdokumentens krav. En orsak som lyfts fram är att det råder en
konsensuskultur i personalgruppen där man inte drar nytta av inte förkollärarnas särskilda uppdrag, att leda
och utveckla lärandet i förskolan6. I Höör har man hittat en strategi för att stärka förskollärarnas uppdrag.
Under 2017 har utvecklingsarbete skett i separata grupper, förskollärare och barnskötare för sig för att stärka
förskollärarnas profession och tydliggöra uppdraget. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser har också
skett. De s.k. processledarna har haft en viktig roll för det kollegiala lärandet i förskolan. Inom förskolan finns
inga förstelärare (som får lönepåslag finansierade av statliga medel) processledarna har en liknande roll som
förstelärarna i skolan. Eftersom pedagogistorna togs bort vid årsskiftet 2017/2018 behöver utvecklingsarbetet
också bäras av andra funktioner och där fyller processledarna en viktig funktion.
Ett sätt att få till reflektion och medvetandegöra de processer som man medskapar som pedagog är att
använda de dokumentationsverktyg som finns och som förskolecheferna tillsammans med processledarna
navänder som uppföljningsverktyg i verksamheterna. Förskolorna har fortfarande en bit kvar för att den
reflektion som eftersträvas blir synlig i dokumentationen. Förskolechefernas hållning i detta är att håll i och
hålla ut. En progression syns också från år 2016.
Förskolornas personalomsättning har varit ännu högre än skolornas och i föregående års kvalitetsrapport
identifierades utvecklingsområdet att bibehålla och utveckla kvalitet i undervisningen trots att det sker
personalförändringar. Under 2017 har förskolecheferna i tät samverkan lyckats hålla uppdraget i fokus,
möjligtvis bidrog paradoxalt nog den omskakande upplevelsen med branden på Holma förskola till att
uppdraget sattes i fokus än mer, små praktiska problem kom i skuggan av vad som utgör större utmaningar.
Under och efter olyckan visade såväl förskolechefer som personal en gemensam strävan att skapa så bra
förskola som möjligt, trots att branden innebar omfattande omflyttningar och logistiskt besvär. Dessutom
möjliggjorde omständigheten att nytt förskolematerial behövde köpas in och det nya materialet kunde svara
mot kraven på en inbjudande och utmanande lärmiljö.
Under året har förskolecheferna signalerat att de hade önskat en mer närvarande ledning. Förskolecheferna
som grupp har en stark sammanhållning och gemensamma strategier för att lösa utmaningar och att utveckla
verksamheten. En grupp som därför riskerar att nedprioriteras. Det finns en förebyggande effekt av att stärka
närvaron som ledare i förskolechefsgruppen, inte minst mot bakgrund av att det skett omsättning bland
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förskolecheferna. De svårigheter som kan uppstå kan bli lättare att lösa med stöd i ett tidigt stadie. På de
gemensamma ledningsgrupperna behandlas frågor som rör både förskolechefer och rektorer, men till
övervägande del används sammankomsterna för att avhandla frågor som rör grundskolan. Denna
omständighet föranleder också att förskolechefernas arbete kan behöva uppmärksammas mera.
Åtgärder – lärande i förskolan
Under 2018 behöver förskolornas undervisning i matematik och naturvetenskap uppmärksammas.
Det kvarstår ett behov av utvecklat administrativt stöd eller stöd i form av intendentuppgifter för
förskolecheferna, så att de i högre grad kan ägna sig åt det pedagogiska ledarskapet.
Undersöka möjligheterna att öka sektorsledningens närvaro för förskolecheferna.

3. Trygghet och studiero
3.1 Trygghet i förskolan
På förskolorna har det under året inträffat händelser där annan personal och föräldrar upplevt att barn blivit
kränkta av personal. Detta har föranlett att tydligare rutiner för detta har implementerats. Förskolorna har
liksom skolan haft en högre personalomsättning än tidigare år, dessutom har förskolorna haft svårigheter med
kompetensförsörjningen. En hög kompetens och en barnsyn som överensstämmer med läroplanen är en
grund för att en god miljö för lärande ska kunna erbjudas på förskolorna. På förskolorna har man i de
förstärkta rutinerna också stärkt att personalen i att lyfta sådana här frågor utan att det ska upplevas
tabubelagt eller vara skuldbeläggande.
Föräldrar till barn på förskolan lyfter återkommande fram att tryggheten äventyras av personalomsättning. Av
kommunens tillsyn av fristående förskolor framgår vid föräldraintervjuerna att skälet till att de valt och
uppskattar en fristående förskola är att de upplever att personalomsättningen är lägre. Konkreta åtgärder har
vidtagits som att verksamheten bara använder erfarna vikarier vid stängningstid för att möta detta behov.
Kostnaderna för att eliminera ensamarbete i befintliga förskolor skulle uppgå till över 2,5 miljoner per år.
Kränkningar mellan barn sker på förskolorna, men i mycket mindre utsträckning än i skolan. Det sker sannolikt
färre incidenter som faktiskt utgör kränkningar (i den betydelsen att det är medvetna handlingar). Troligen
betraktar inte heller personalen vanligt förekommande bråk mellan yngre förskolebarn barn som kränkningar.
Istället anses de händelser med barn som återkommande utsätter andra barn för obehag som att det
utsättande barnet har behov av särskilda stödinsatser.
Det är naturligtvis avgörande för att få till en förändring att de barn - som uppvisar ett beteende som inverkar
negativt på andra barn – får stöd. Men det är inte oviktigt att en systematisering av kränkningarna sker, i alla
fall bland de äldre barnen för vilka man kan tillskriva handlingarna en större betydelse än för 1-3 åringarna. Inte
minst för att förskolorna själva ska kunna vidta åtgärder på systemnivå.
Under 2017 har en ny modulförskola färdigställts. I den och i planerade nybyggnationer har insatser för att
synliggöra personal och barn vidtagits. Förskolan har inga undanskymda vrår och hygienutrymmen har
planerats för att möjliggöra insyn. Det ensamarbete som äger rum på de mindre förskolorna är emellertid inte
önskvärt ur ett trygghetsperspektiv.
Åtgärder – trygghet i förskolan
De åtgärder som är vidtagna är tillräckliga, med undantag av att det fortfarande sker ensamarbete, eftersom
vissa förskolor är för små för att bemanningen ska vara större vid framförallt öppnings- och stängningstider.
3.2 Trygghet och studiero i skolan
Under 2017 har en ökad oro på framförallt grundskolorna identifierats, vilket också bekräftas i de Skolenkäten7
som genomförts under hösten 2017. Oron består i kränkningar, bristande respekt för gemensamma regler och
7

Skolinspektionen genomför en landsomfattande enkät där varje kommun deltar vartannat år. För 2015 finns inget resultat sammanställt
pga för få svarande. I jämförelse med år 2012 syns en försämring avseende frågorna som belyser trygghet och studiero.
http://siris.skolverket.se/siris/ris.skolenkat.searchForm

brister i studieron. Samtliga skolor förutom Gudmuntorp har haft ett ökat antal inrapporterade kränkningar
(se bilaga). Den allmänna upplevelsen är att studieron har minskat generellt under året. Det handlar ibland om
enskilda elevgrupperingar som skolorna har haft svårigheter att hantera. Det förekommer också att lärarna
upplever maktlöshet och att elevers föräldrar har orimliga förväntningar på vilka åtgärder som kan vidtas för
att tillrättaföra elever. Viss orolighet har man framgångsrikt lyckats stävja genom att stärka lärarnas
profession så att de skapat tydlighet och förutsägbarhet i undervisningssituationen, bland annat genom att
utforma det fysiska rummet som lektionssalen utgör. Detta är en framgångsfaktor som utvecklingsstrategen
avser att sprida till andra skolor där situationen kräver det. Det krävs emellertid också långsiktiga insatser för
att skapa robusta skolor som tål att det uppstår oroligheter.
Brister i studieron går också att härleda ur bristande kontinuitet i personalgruppen och i skolledningen. Nya
rutiner ska fungera, elever och lärare ska etablera en fungerande relation och föräldrarnas förtroende
upprätthållas. Personalbytena skapar oro hos eleverna men också hos elevers vårdnadshavare, vilket kräver
tid att hantera för rektor.
Bristande studiero och många kränkningar har också en negativ effekt på hur skolans arbete leds. Ju fler
ärenden rektorn har att hantera som har sitt ursprung i att trygghet och studiero brister, ju mer riskeras
stabiliteten. Rektorn blir upptagen med att styra upp oroligheter, kontakta vårdnadshavare och mindre
allvarliga situationer hinner bli allvarliga för att lärarna blir otrygga med hur de ska hantera situationer, då
rektors tillgänglighet begränsas. Detta i kombination med många nya lärare bidrar till att det gemensamma
syn- och arbetssättet inte hunnit etableras, som annars leder till en stabilitet och trygghet hos lärarna.
Personalomsättningen förväntas ligga på samma nivå under år 2018 som under år 20178.
Omorganisationen från central elevhälsa till lokal som gjordes bl.a. för att öka tillgängligheten på elevhälsan
samt stärka det förebyggande arbete har haft begränsad effekt på trygghet och studiero. Det finns heller inget
som tyder på att en central organisation hade gett ett bättre resultat. Den bristande studieron under 2017 kan
inte härledas till att det skulle finnas för lite personalresurser för de elever som behöver särskilt stöd för de
sociala utmaningarna i skolan och som i vissa fall riskerar att bli utåtagerande. Under 2017 fanns det fler
assistenter/elev än något läsår dessförinnan.
Under året har avstängning av enskilda elever vidtagits som disciplinär åtgärd med varierande resultat.
Socialtjänstens insatser uppfattas ofta som alltför otillräckliga.
Lärarna och rektorerna har själva identifierat att de behöver stöd av varandra för att skapa förutsägbarhet och
därmed tydlighet för eleverna i syfte att öka tryggheten och studieron. Ett förslag som tagits fram i samverkan
mellan utvecklingsavdelningen och högstadierna är att hitta gemensamma verktyg för ett förhållningssätt
som skapar tydlighet för eleverna. För att ett sådan gemensam överenskommelse ska bli verklighet ute i
klassrummen måste en process äga rum med hög delaktighet. Därför kommer utverkandet av en sådan
strategi att ske stegvis. Utvecklingsavdelningen kommer att leda arbetet och sammanställa det under våren
2018.
Åtgärder – trygghet och studiero i skolan
Förutom att stödja processen med tillkomsten av en gemensam strategi för studiero behöver huvudmannen
undersöka hur det kan bli stabilare övergångar när det sker förändringar i skoledningen. En genomlysning av
skolledarnas arbetssituation behövs för att kunna sätta in relevanta åtgärder, inte minst för att möjliggöra att
rektor kan verka som pedagogisk ledare för såväl nya som erfarna lärare och kunna värna kvaliteten trots
rörlighet bland lärarna.
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Av HR-kontorets uppskattningar finns det inget som tyder på att personalomsättningen skulle öka under 2018. Under senare delen av
2017 föreföll exv. lönekraven lättare att möta än under tidigare delen av 2017. Detta kan vara ett tecken på att arbetstagare och
arbetsgivare hittat en balans i förväntningarna. Prognosen är dock osäker då Höörs kommun är en arbetsgivare som efterfrågar samma
kompetenser som det är brist på i alla kommuner (inom rimligt pendlingsavstånd) om någon kringliggande kommun beslutar om en
satsning på lärargrupen förändras situationen sannolikt.

4. Demokrati och inflytande
4.1 Inflytande i förskolan
Av förskolornas dokumentation framgår att pedagogernas arbete med barns inflytande i verksamheten blivit
mer systematiserad än föregående år. En förskolechef betonar exv. vikten av att pedagogerna ger barnen tid
och att det gett effekter på hur projekten i förskolan utvecklats utifrån barnens påverkan. Men den
gemensamma bedömningen utifrån förskolornas kvalitetsarbete är att arbetet för barnens inflytande behöver
utvecklas. Det handlar i grunden om att som pedagog förstå essensen av inflytande i förskolan och hur det ska
omsättas i handling.
Ett utbrett tillvägagångssätt generellt i svensk förskolan för att ge barn inflytande är att de ställs inför triviala
valsituationer. Men inflytande i förskolan är så intimt förknippat med möjligheten att utvecklas som individ
och att få vara delaktig. Frågor som genus och vilka kompensatorisk medvetenhet förskolan har skapar
grunden för att barnen ska kunna vara delaktig och utöva inflytande. Språklig utvecklingsnivå och social
trygghet ska inte behöva vara en förutsättning för att få del av demokratiskapandet. Problematisering kring
genus och normkritik är stärkts i förskolorna i Höör vilket skapar en god grund för inflytande och demokrati.
Liksom förskolornas uppmärksammande av barnkonventionen och dess betoning av barnperspektivet.
Barnens delaktighet i verksamheten ökar således med att personalen utvecklar de förmågor hos sig själva som
bidrar till ökat lärande i förskolan. En tillbakablick till år 2014 då den första nulägesbeskrivningen genomfördes
med utvecklingsstrategen inför satsningen Skola 2016 kan man se att barns inflytande och delaktighet är
något som inte nämns. Nu finns frågan aktualiserad och det finns strategier för att utveckla området.
En fallgrop som är lätt att hamna i är att beskriva att eventuella brister på inflytandet i förskolan består i att
barn inte förstår begreppet inflytande. Ett sådant resonemang handlar snarare om att man valt en mindre
lämplig metod för att följa upp inflytandet, om förskolan i sitt kvalitetsarbete är beroende av att barn har den
begreppsförståelsen. Förskolorna behöver följa upp inflytandet genom att observera och identifiera
inflytandeskapande aktiviteter i förskollärarnas dokumentation istället för att fånga in inflytandefrågorna via
barnens verbala uttryck.
4.2 Inflytande i skolan
En orolig klassrumsmiljö ger inte förutsättningar för läraren att bjuda in till dialog om upplägg och innehåll i
undervisningen. Dessutom försvagas grunden för reell delaktighet, nämligen den trygghet som måste finnas i
en grupp för att man ska våga göra sin röst hörd och att det tillåts olika synpunkter. Det finns en paradox kring
elevinflytande och en tydlig lärarroll som är väsentlig att balansera. En tydlig struktur och klara förväntningar
behöver inte utesluta att eleverna får delaktighet, utan snarare vara en förutsättning för det. Det visar också
exempel från skolornas kvalitetsrapporter. Men om tydligheten och strukturen bygger på en föreställning om
eleverna att de inte klarar av att ta ansvar och lärarna inte utvecklar den förmågan hos eleverna, äventyras
förutsättningarna för det inflytande och den delaktighet som skollagen anger. Därför är det väsentligt att de
gemensamma riktlinjerna för att skapa studiero i klassrummet som påbörjats inkluderar att elevernas
inflytande över arbetsmiljö och arbetsformer.
Det svagaste området gällande elevers inflytande är över innehållet i undervisningen, visar skolornas
kvalitetsrapporter. Det är tämligen överraskande att det är så och överensstämmer med den nationella bilden
av inflytande.9 På Enebackeskolan vidtar man insatser för att öka denna typ av inflytande genom att stärka
elevernas kunskap om vad det är de förväntas lära sig. Sätoftaskolan iakttagelse att elevernas syn på de
praktisk-estetiska ämnena är att de utgör en trevlig social samvaro, men att eleverna inte uppfattar dem som
skolämnen, visar att delaktighet och förståelse för vad man ska lära sig och varför är varandras
förutsättningar.
Sammantaget visar årets kvalitetsrapporter att skolorna arbetat för elevinflytande och elevers delaktighet,
vilket berördes i mer begränsad omfattning under föregående år. Det kan finnas en poäng med att i
Rönnlund M, Utbildning & demokrati, 2013 vol. 22, no 1
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av elevinflytande, 2009
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ledningsgruppen diskutera skillnaden mellan elevers delaktighet och inflytande och vad som utgör hinder för
detta. I nuläget är elevinflytande inget utvecklingsområde som diskuteras på ledningsgruppen, vilket påverkar
dess prioritet på övergripande nivå.
Begreppet demokrati i betydelsen att utveckla elevers demokratiska förmåga och förstå och verka i ett
demokratiskt samhälle tar litet utrymme i skolornas kvalitetsrapporter. Nämndens avsikt med huvudområdet
Demokrati och inflytande är inte begränsat till elevers inflytande över undervisningen, utan avser också de
förmågor som eleverna ska utveckla för att bli demokratiska medborgare. I det innefattas en vilja att verka i
ett demokratiskt samhälle och att utveckla och försvara demokratiska värderingar. För att få syn på detta
behövs egentligen attitydundersökningar för att se hur elever definierar och förhåller sig till demokratiska
värden och principer, något som inte låter sig göras i nuläget. Denna aspekt av demokratibegreppet behöver
följas upp inom området värdegrund istället, vilket är ett område som inte ingår i de prioriterade områdena.
Däremot pågår det insatser inom värdegrundsarbetet, vilket särskilt syns i förskolornas kvalitetsarbete.
Sektorn och nämnden har inga rutiner för att efterfråga elevers synpunkter inför beslut om skolan. Däremot
fattades under året ett beslut i nämnden att inför ombyggnationer och nybyggnationer alltid involvera elever
och att deras synpunkter ska beaktas i besluten. Inför den planerade ombyggnationen av Ringsjöskolan ingick
elever i de workshops som föregick ritningarna.
Åtgärder – inflytande och demokrati
Vid omorganisationer och andra omfattande förändringar säkerställa att elever får möjlighet att uttrycka sina
åsikter.
Att i det policydokument som tas fram stämma av så att elevernas synpunkter på hur trygghet och studiero
tas till vara.
Med hjälp av utvecklingsstrategen undersöka hur elevinflytande ser ut och utifrån det underlaget utveckla
elevers inflytande och delaktighet. Behandla området inflytande och delaktighet i ledningsgruppen.
Arbeta fram former för uppföljning och utvärdering av värdegrundsarbetet i skolan.

Bilagor
Bilaga 1 Kunskapsresultat åk 9
Tabell 1
Kunskapsresultat åk. 9

Andel behöriga till
gymnasiet i %

Andel klarat
kunskapskrav samtliga
ämnen i %

Genomsnittligt betygsvärde

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

Totalt Höörs
kommunala
skolor10

86,5

90,8

86,7

78,7

81,6

79,4

231,4

227,9

223,9

Flickor Höör

90,5

~100

90,3

85,1

91,3

84,7

255,0

246,4

239,1

Pojkar Höör

71,6

86,1

83,9

71,6

72,2

75,3

204,3

210,0

211,8

Sätofta totalt

85,7

~100

~100

73,5

88,5

86,4

222,4

233,2

225,8

Sätofta
flickor

~100

~100

~100

83,3

89,3

87,1

248,8

242,4

243,5

Sätofta
pojkar

73,7

~100

~100

57,9

87,9

85,7

177,5

222,5

210,1

Ringsjö totalt

87,0

88,8

81,8

81,5

76,3

74,7

235,9

224,0

222,5

Ringsjö flickor

88,6

~100

87,8

86,4

92,7

82,9

259,1

249,0

235,7

Ringsjö
pojkar

77,1

79,5

77,6

77,1

59,0

69,0

214,0

196,9

212,8

Tabell 2
Behörighet till nationellt program efter föräldrars utbildningsnivå
år
2017
2016
2015
2014

Förgymnasial,
gymnasial utbildning
80,6
83,8
84
85,7

Eftergymnasial
utbildning
92,1
100
100
90,8

Tabell 3
Betygsresultat åk 6, ämnen som inte samtliga elever har klarat kunskapskraven i. Andel elever som inte
uppnått kunskapskraven i procent:
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Exklusive okänd bakgrund, d.v.s. exklusive nyanlända.

År 2017

2016

2015

2014

Engelska
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
Teknik
Engelska
Matematik
No (3 ämnen)
Svenska
Engelska
Matematik
Musik
No (3 ämnen)
So (4 ämnen)
Svenska
Bild
Engelska
Idrott
Matematik
Musik
No (3 ämnen)
So (4 ämnen)
Slöjd
Svenska
Teknik

6
4
7
5
3
8
8
8
5
6
7
4
6
6
7
5
12
4
7
6
8
9
4
9
6

Bilaga 2 Skolinspektionsanmälningar 2017
Skolenhet
Ringsjöskolan
Ringsjöskolan
Sätofta
Sätofta
Enebackeskolan och Sätofta
Sätofta
Enebackeskolan
Enebackeskolan
Sätofta
Sätofta
Enebackeskolan
sätofta
ringsjöskolan
Ringsjöskolan

Vad har anmälts
Brister i undervisning i NO
Brister i arbetsmiljön, NOundervisningen
stöd
bristande studiero och
kränkningar
olikvärdighet genomförande
nationella prov
Rätt till utbildnng (långvarig
frånvaro)
Bristande studiero i åk 4
Bristande studiero i åk 4
orättvis tillrättavisning
Beslagtagande av föremål
Särskilt stöd
Kränkande behandling
avgifter
avstängning

Status
pågående
Överförd till AV
Kritik
Pågående
Skolan har agerat rätt
Pågående
pågående
pågående
Inga brister.
Inga brister
pågående
pågående
Tillräckliga åtgärder vidtagna
Inga brister

Bilaga 3a: tabell a) diskrepans nationella provbetyg/betyg åk 6 läsåret vårterminen 2017
Bilaga 3 b: tabell b) diskrepans nationella provbetyg/slutbetyg vårterminen 2017
Tabell a)

Engelska
Antal elever
med
provbetyg

Matematik
Antal elever
Andel (%) elever med med
lägre, lika
provbetyg
eller högre
och
terminsbetyg än
och
terminsbetyg provbetyget
terminsbetyg
Ämne

Lägre

Lika

Högre

Andel (%) elever
med lägre, lika
eller högre
terminsbetyg än
provbetyget
Lägre

Lika

Svenska
Antal elever
med
provbetyg

Andel (%) elever
med lägre, lika
eller högre
och
terminsbetyg än
terminsbetyg provbetyget

Högre

Lägre

Lika

Högre

Riket, Samtliga

102 947

19

74,5

6,5

103 447

4,7

69,9

25,4

91 398

8,1

68,5 23,4

Höör, Samtliga
Höör,
Kommunal

164

28,7

64,6

6,7

164

4,9

73,8

21,3

155

2,6

76,8 20,6

130

23,8

69,2

6,9

129

3,9

78,3

17,8

124

1,6

75,8 22,6

Enebackeskolan

96

27,1

69,8

3,1

97

5,2

82,5

12,4

93

1,1

79,6 19,4

Sätoftaskolan

28

17,9

60,7

21,4

59,3

40,7

28

3,6

71,4

27 .

25

Tabell b)

Ämne

Svenska
Antal
elever
med
provbetyg
och
slutbetyg

Matematik
Antal
elever
med
provbetyg
och
Högre slutbetyg

Andel (%) elever med
lägre, lika
eller högre slutbetyg
än provbetyget
Lägre

Lika

Engelska
Antal
elever
med
provbetyg
och
Högre slutbetyg

Andel (%) elever
med lägre, lika
eller högre slutbetyg
än provbetyget
Lägre Lika

Andel (%) elever
med lägre, lika
eller högre slutbetyg
än provbetyget
Lägre Lika

Högre

Riket, Samtliga

67 663

9,5

60,7

29,8

91 856

1,4 59,5

39

92 140

13

73,7

13,3

Höör, Samtliga
Höör,
Kommunal
Ringsjöskolan,
Kommunal
Sätoftaskolan,
Kommunal

149

8,7

48,3

43

151

1,3 56,3

42,4

154

13,6

71,4

14,9

130

5,4

47,7

46,9

132

1,5

53

45,5

134

13,4

73,1

13,4

84

4,8

57,1

38,1

49,4

50,6

91

8,8

74,7

16,5

46

6,5

30,4

63

60

35,6

43

23,3

69,8

7

87 .
45

4,4

