
 

 

 

Systematiskt kvalitetsarbete Särskolan i Mellerud 

2021 - 2022.    

   

   

   

Innehållsförteckning   

  

   

Normer och värden……………………sid.2  

  

Kunskaper………………………………….sid.3  

  

Elevers ansvar och inflytande…..sid.4  

  

Skola och hem……………………………sid.5   

  

Övergång och samverkan………….sid.6  

   

Skolan och omvärlden……………….sid.7  

  

Bedömning och betyg………………..sid.8  

   

Handlingsplaner………………………….sid.9  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

  

Normer och värden  

  

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 

omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma 
till uttryck i praktisk vardaglig handling.   

   
Prioriterat område utifrån analys 
Vi fortsätter med vår dialoggrupp läsåret 2021/2022. Teman som kommer 

upp ska rymmas inom begreppet värdegrund. 
 

Planeringstid till dialoggruppen för pedagog och kurator behöver 
schemaläggas. Då kan vi tydligare och mer organiserat “fånga” aktuella 

ämnen, frågor som dyker upp och använda dem som tema för 
dialoggruppen.  

 

  

Så här genomför vi arbetet   
Dialoggruppen fortsätter sitt arbete under 2021/2022.  
Planering schemaläggs vid terminsstart. Kurator och pedagog planerar 2 

ggr./termin. 

 

FSO planerar för att våra elever kommer ut och får möjlighet att 

interagera med övriga samhället 
 

 

Utvärdering/Analys  

Planeringsmöten har skett ett par gånger per termin med kurator Maria 

och arbetslaget.  
 

Arbetet med dialoggruppen har omstrukturerats inför vårterminen 2022.  

Fokus ligger nu på att utnyttja den tid vi har med kurator för handledning 
och klassrumsobservationer. Detta för att ge elevgruppen det adekvata 

stöd som behövs bäst, både på individ och gruppnivå. 
 

Värdegrundsarbetet sker i ordinarie klassrumsarbete. 
 

Tillsammans med vår kurator har vi genomfört kompetensutveckling kring 

värdegrundsarbete under våren 2022.  
 

I verksamheten FSO har vi besökt platser och träffat människor där vi kan 

visa eleverna hur man interagerar på ett trevligt sätt med sin omgivning. 
Både planerade och spontana möten har gett oss möjlighet att visa hur vi 

värderar alla människor utifrån diskrimineringsgrunderna.  
 



Vi har besökt badhus, spelat bowling och besökt restauranger. Vi har även 
genomfört aktiviteter där eleverna fått vara med och planera matinköp 

och aktiviteter.   
 

Ungdomsmottagningen har inte varit på besök ännu, det är uppskjutet till 
nästa termin. 

 
Analys 
 

Värdegrundsarbetet behöver fortgå med fokus på språkbruk både verbalt 
och kroppsspråk, hur det kan såra samt vilka signaler det sänder ut. 
 

Likabehandlingsperspektiv behöver fortsatt ha en central roll i 
verksamheten. 

 
  

Kunskaper  

  

Skolan ansvarar för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper 
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem och ger en 

grund för fortsatt utbildning. Lärarna strävar efter att i undervisningen 
balansera och integrera kunskaper i sina olika former.   

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för verksamheten. 
Vi erbjuder strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i grupp 

som enskilt.   

   
Prioriterat område utifrån analys 
Kursen Digitalt lärande, arrangerad av SPSM, följs upp under hösten 

2021/våren 2022. 
 

Inför kommande termin bör vi, för att kunna erbjuda en mer strukturerad 

undervisning, repetera innehållet i utbildningen – Att förebygga och 
minska utmanande beteende - och fördjupa vår gemensamma förståelse 

för vikten av att kartlägga och analysera en elevs beteende och/eller 
stödbehov. 
 

Det ämnesövergripande arbetet utvecklas i nya teman och innefattar även 
verksamhet FSO. 

  

Så här genomför vi arbetet  
Kursen Digitalt lärande, arrangerad av SPSM, följs upp under hösten 

2021/våren 2022. 
 

Vi fortsätter att jobba med – Att förebygga och minska utmanande 

 beteende - och fördjupa vår gemensamma förståelse för vikten av att 
kartlägga och analysera en elevs beteende och/eller stödbehov.  
 



Utvärdering/Analys  

Arbetet kring Digitalt lärande har kommit igång med eleverna i 
klassrumsundervisningen. Utifrån det får också elevassistenterna del av 

kompetensutvecklingen i det dagliga arbetet.  
 

Vid tillfällen när elever ska skriva, erbjuder vi olika alternativ. Tex att 
skriva genom att fotografera arbetsbok med Snaptype och sedan skriva 

svaren i appen. Här har vi förbättrat arbetssättet genom att eleverna får 
skriva på separat tangentbord istället för tangentbordet på iPaden.  

 

Vid vissa tillfällen får eleverna arbetsuppgifter via Teams och de 
återkopplar även tillbaka till oss vuxna genom att skicka bild/skärmdump 

på vad de arbetat med. 
 

Vi använder Läspenna och Uppläsningsstöd 
 

Vi har avsatt tid för utvecklingsarbete både på pedagogmöten och vissa 

arbetslagsmöten. Vi använder diktafonen samt uppläsning med scanner 
Prizmo Go samt VoiceDream. 
 

Under hösten 2021 hade vi genomgång/repetition av innehållet i – Att 
förebygga och minska utmanande beteende med kurator Maria Lago. 

Vi har även fördjupat oss i specifika elevcases. Detta var något som 
personalgruppen upplevde ytterst lärorikt och värdefullt. Våra diskussioner 

ledde till “nya verktyg” som vi i praktiken får möjlighet att pröva. Detta 
bidrar i högsta grad till vårt gemensamma utvecklingsarbete. 
 

I verksamheten FSO har vi genomfört utflykter med ett ämnesövergripande 

innehåll. Vi har fiskat och rensat där fiskens anatomi har undersökts och 

jämförts med människans.  

Vi har handlat mat och planerat måltider i samråd med eleverna. Vi har även 

involverat eleverna i sopsorteringen där vi tittat på undervisningsfilmer och 

diskuterat kretslopp.  
 

Analys 
 

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är en stående punkt i dagordningen på 

våra pedagogmöten. 
 

Digitalt lärande är nu invävt i den dagliga verksamheten. 
Inför nästa läsår fokuserar vi fortbildningen kring Språkstörning och hur vi kan 
utveckla det digitala lärandet utifrån mer specifika behov. 
 
Arbetet med Att förebygga och minska utmanande beteende fortskrider att 
löpa som en röd tråd även inför nästa läsår.  
 



Ämnesövergripande arbete prioriteras i verksamheten. 
 

 

 

 

 Elevernas ansvar och inflytande 

   

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 
delaktig ska omfatta alla elever. Eleverna ska ges information, inflytande 

och stimuleras att aktivt ta del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen i förhållande till ålder och mognad.   

  

Prioriterat område utifrån analys  

Vi behöver utveckla individuella arbetssätt kring feedback elev-

personal.  Syftet är att öka elevernas delaktighet och möjlighet att 
utveckla och påverka sin undervisningsmiljö. Det bidrar till att 

vi utvecklar undervisningen/utbildningen.  
 

Vi har samlat ihop förslag på hur elevskattningsmaterial kan 

utformas. Arbetet fortsätter med att arbeta fram en utformning som 
passar vår verksamhet.  

   

Så här genomför vi arbetet   
Vi behöver utveckla individuella arbetssätt kring feedback elev-
personal.  Syftet är att öka elevernas delaktighet och möjlighet att 

utveckla och påverka sin undervisningsmiljö. Det bidrar till att 

vi utvecklar undervisningen/utbildningen.  
 

Vi har samlat ihop förslag på hur elevskattningsmaterial kan 
utformas. Arbetet fortsätter med att arbeta fram en utformning som 

passar vår verksamhet.  
 

Utvärdering/Analys  

Feedback elev-personal har utvecklats genom att personalen avslutar 

skoldagarna med att fråga eleverna vad som varit bra under skoldagen 
och om något hade kunnat vara bättre. Eleverna kan lägga förslag i vår 

gemensamma brevlåda. Dessa förslag tas vidare till klassrådet. 
 

Eleverna har varit med och påverkat hur schemat ska se ut - bara bilder, 

bilder och text eller bara text. Dessutom har de varit med och påverkat 
hur deras personliga scheman på arbetsplatsen är utformade. Några har 

bilder med text som de sätter upp varje dag och tar bort bilderna efter 
hand vartefter lektionerna är slut. Andra har bildscheman med hela 

veckan med bild/ord och vissa har endast text på sitt. 
 

Efter elevernas önskan har vi upprättat packlistor till idrott och bad. 
 



Vi har tillsammans utvärderat hur eleverna upplever 
arbetsmaterial/böcker. 

Vi för en diskussion med eleverna kring vad de vill lära sig mer om i 

ex.vis. matte och svenska. 
 

Vi har använt kartläggningsmaterialet “Så här vill jag ha det i skolan”. 

Där får eleven skatta det som är viktigt för dem i skolan för att ta till sig 
så mycket av undervisningen som möjligt. Det gäller tydliggörande, 

förhållningssätt och miljö. Detta hjälper oss att individanpassa utifrån 
varje enskild elevs behov.  

Skolkompassen - ett skattningsmaterial kring olika skolämnen. Vi har 
börjat använda det för några elever i ämnet idrott. 

Vi har elevscheman där vi tillsammans med eleven går igenom veckan och 
skattar grönt, gult, rött. 

Energitermometern. Skala från grönt till gult och sedan rött. Eleven 
markerar var på skalan i energi man befinner sig. Grönt är lika med full 

energinivå. Rött markerar att energin är slut.  
Vi avslutar skoldagen med att eleverna berättar vad som varit bra och om 

det är något som kan bli bättre. 

Språkens hus, Skolord - Ett material där man skattar förståelsen av 
frekventa ord och begrepp i de olika skolämnena. Materialet heter 

skolordförråd och finns från nivå ett till tre. Pedagogerna får där en 
förståelse för hur de behöver lägga upp sina lektioner så att alla kan 

förstå innehållet. 
I verksamheten FSO har vi tillsammans med eleverna “stämt av” i början 

och slutet på varje dag. Vi har kunnat planera dagen och på 
eftermiddagen utvärdera dagens aktiviteter tillsammans. På detta sätt kan 

vi på ett naturligt sätt inhämta feedback från eleverna fortlöpande. 
 

Eleverna är fortlöpande med i planeringen för verksamheten i FSO. Det 

inkluderar såväl vilka aktiviteter vi ska utbilda oss i som i vilken mat vi 
ska äta. Eleverna ges tillfälle att vara med i alla steg i processen från 

planering till utvärdering. 
 

Analys 
 

Kartläggningsarbetet om elevernas upplevelse av sin lärmiljö är nu 

implementerat. Uppföljning sker kontinuerligt i pedagoggruppen varje 
vecka. 
 

Inför läsåret 2022/2023 behöver vi utveckla arbetet med elevernas 
delaktighet i planeringen av arbetet, innehåll och arbetsmetoder. 
 

 

Skola och hem   

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 

skolgång ska skapa de bästa förutsättningarna för barns och ungdomars 
utveckling och lärande.   



 

Prioriterat område utifrån analys 
Vi bjuder in vårdnadshavare till ett öppet hus där vi diskuterar och visar 
kompensatoriska verktyg/hjälpmedel och hur de fungerar.  

 
Vårt närvarofrämjande uppföljningssystem är klart. Nu återstår 

samverkan med vårdnadshavare inför införandet. Vi bjuder in till möte 
med vårdnadshavarna under hösten 2021 om pandemin tillåter. 

  

Så här genomför vi arbetet   
Vi bjuder in vårdnadshavare till ett öppet hus där vi diskuterar och visar 

kompensatoriska verktyg/hjälpmedel och hur de fungerar.  
 

Vårt närvarofrämjande uppföljningssystem är klart. Nu återstår 
samverkan med vårdnadshavare inför införandet. Vi bjuder in till möte 

med vårdnadshavarna under hösten 2021 om pandemin tillåter. 
  

Utvärdering/Analys  

 

Vi har inte hunnit med att bjuda in vårdnadshavare till ett möte där vi 

diskuterar och visar kompensatoriska verktyg/hjälpmedel och hur de 
fungerar. Vi planerar för detta ht 2022. 
 

Vi genomförde ett föräldramöte 15 september 2021. Via PowerPoint och 
muntlig genomgång av det Närvarofrämjande arbetet informerades 

vårdnadshavarna. Vi delade även ut skriftlig information som 
vårdnadshavarna kunde ta med sig hem. 
 

Vi hade en julmarknad torsdag 25/11 där vi bjöd in vårdnadshavare och 
allmänhet. Mycket uppskattad och lyckad dag av elever och 

vårdnadshavare. Lokaltidningen fanns på plats och gjorde ett fint 
reportage.  
 

I verksamhet FSO har vi i samråd med vårdnadshavare kommit överens 
om att ha kommunikation i första hand genom sms. Vårdnadshavare 

kommer att få motta sms efter varje avslutad dag med en kort 
beskrivning och utvärdering av dagen som gått. Här ges vårdnadshavare 

tillfälle att reagera och ha synpunkter på upplägg och genomförande. 
Denna rutin börjar vi med under påsklovet, vecka 16. 2022. 
 

Analys 

 

Det närvarofrämjande arbetet enligt vår modell är nu implementerat i vårt 
arbete. Samverkansmöte skola-hem har skett enligt plan. En utvärdering 

och revidering av modellen bör göras i samråd med vårdnadshavare efter 
att vi arbetat med den under ett helt läsår. 

 



Under höstterminen 2022 planerar vi att bjuda in vårdnadshavare för att 
visa och diskutera kompensatoriska verktyg och hjälpmedel.  
 

 

Övergång och samverkan  

  

Samarbetsformer mellan förskola, skola och fritidshem ska utvecklas för 
att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja 

elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan 
sträva efter förtroendefullt samarbete med förskolan samt de gymnasiala 

utbildningarna som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de 
nationella mål som gäller för respektive verksamhet.   

 

Prioriterat område utifrån analys 
Vi behöver utveckla samarbetet med övriga skolor i kommunen kring 

informationssamverkan. Det blir extra viktigt på de skolor där vi har 
individintegrerade elever. 

 
Samordnaren för Särskolan får fortsatt ansvar för att arbetet med Rutiner 

för mottagandeprocess i Särskolan samt individintegrering implementeras 
i kommunens elevhälsoplan under läsåret 2021/2022.   

 

Så här genomför vi arbetet   
Vi behöver utveckla samarbetet med övriga skolor i kommunen kring 
informationssamverkan. Det blir extra viktigt på de skolor där vi har 

individintegrerade elever. 
 

Samordnaren för Särskolan får fortsatt ansvar för att arbetet med Rutiner 

för mottagandeprocess i Särskolan samt individintegrering implementeras 
i kommunens elevhälsoplan under läsåret 2021/2022.  

  

Utvärdering/Analys  
Nordalskolan delar information med oss, främst via mobiltelefon.  

Vi tar upp kontakten med morgonmöten på Rådaskolan. 
Det har inte kommit igång. 

Vi inför gemensamma överlämningar med ALL personal. Vi har haft 
gemensamma överlämningar av våra elever vid skolstarten i augusti 

2021. Vi har också haft gemensamma överlämningar kring de elever som 

bytt skola. Det har varit mycket gynnsamt. Det har skett vid fysiska 
möten och i vissa fall via Teams. 
 

Analys 

 

Särskolesamordnaren har utarbetat en plan för rutiner Mottagande i 

Särskola. 
 



Vi fortsätter etablera informationsrutiner med skolorna för ett fungerande 
samarbete framöver. 
 

  

Skolan och omvärlden  

  

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få 

underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter samverkan med 
de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till samt samverkan 

med arbetslivet och närsamhället i övrigt.   
 

Prioriterat område utifrån analys  

Vi samarbetar med vår studie-och yrkesvägledare kring gymnasieansökan 
och PRAO för våra elever.   

  

All personal, grundsärskola och FSO, planerar verksamheten ur ett 

helhetsperspektiv för att eleverna ska få ett brett underlag inför sina 
framtida gymnasie- och yrkesval.    

Vi ska besöka samtliga gymnasiesärskolor i närområdet.   
  

Så här genomför vi arbetet   
Vi samarbetar med vår studie-och yrkesvägledare kring gymnasieansökan 

och PRAO för våra elever.   

  

All personal, grundsärskola och FSO, planerar verksamheten ur ett 
helhetsperspektiv för att eleverna ska få ett brett underlag inför sina 

framtida gymnasie- och yrkesval. 
 

Vi ska besöka samtliga gymnasiesärskolor i närområdet. 

 

Utvärdering/Analys  

Genom Skapande Skola har eleverna fått möjlighet att träffa en 
yrkesverksam konstnär. Detta har förmerat kunskapen hos våra elever 

om olika yrkesroller i vårt samhälle. Vi har besökt Dalslands museum. En 
yrkesverksam konstnär har besökt klassen.  
 

Eleverna har fått besök av polisen som var och tittade på våra lokaler. 
Eleverna fick möjlighet att ställa spontana frågor om polisens arbete.  
 

I samband med att vi läste om kristendomen var vi på studiebesök på 
Kyrkans hus. Där fick eleverna träffa en yrkesverksam präst.  
 

När vi pratade om kroppens anatomi inom NO så åkte vi ut med de elever som 

hade FSO och fiskade. Fiskarna använde vi sedan på en av de följande NO-

lektionerna, där vi jämförde fiskars anatomi med en människas. Ett exempel på 

hur vi kan samverka och ge eleverna en bättre helhetsbild och utbildning. 
 



Inom FSO-verksamheten följer vi upp och utvecklar de temaarbeten som 
vi jobbar med i skolan. Ett exempel på detta är idrottens isvett som 

idrottsläraren påbörjade Under hösten och som vi följde upp med eleverna 

i verksamheten FSO under ett besök i Sunnanå hamn. Vi hade turen att 
komma dit i töväder och kunde tydligt se skillnaden på kärn-is och porös 

vår-is och diskutera skillnader i deras hållbarhet. 
 

Vi har besökt gymnasiesärskolor under VT-22 för våra elever i årskurs 8.   

Från v.45 har en elev PRAO en dag i veckan. 
 

Analys 
 

Vi samarbetar med vår studie-och yrkesvägledare kring gymnasieansökan 
och PRAO för våra elever.   

  
All personal, grundsärskola och FSO, planerar verksamheten ur ett 

helhetsperspektiv för att eleverna ska få ett brett underlag inför sina 
framtida gymnasie- och yrkesval. 

 
Vi ska besöka samtliga gymnasiesärskolor i närområdet. 
 

Bedömning och betyg 
 

Betyget uttrycker i vilken mån den enskilda eleven har uppnått de 
nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för 

betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika 
betygssteg.   

 

 

Prioriterat område utifrån analys  

Vi behöver jobba mer med Skolverkets nya bedömningsmaterial i svenska 

och matematik.  

 

Som en stående punkt på våra pedagogmöten går vi igenom senaste 

kartläggningar gemensamt.  
Arbetet med kontinuerlig dokumentation av det systematiska 

kvalitetsarbetet har inte fungerat tillfredställande under 2020/2021. Vi 
behöver bli bättre på kontinuitet och närvaro i gruppen.  

  

Så här genomför vi arbetet   
Vi behöver jobba mer med skolverkets nya bedömningsmaterial i svenska 

och matematik.  
 

Som en stående punkt på våra pedagogmöten går vi igenom senaste 

kartläggningar gemensamt. 
  



Arbetet med kontinuerlig dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet har inte fungerat tillfredställande under 2020/2021. Vi 

behöver bli bättre på kontinuitet och närvaro i gruppen.  
 

Utvärdering/Analys  

Via Skolverkets bedömningsportal har vi fått tillgång till det nya 

bedömningsmaterialet.  
Vi deltog i Teach Meet SPSM, bedömning i grundsärskolan, 22 september 

2021. 
 

Vi har deltagit i ett möte, Teach Meet SPSM, där Skolverket gick igenom 

nya kursplaner. Vi har skrivit ut de nya kursplanerna som börjar gälla juli 

–22 samt det material som utarbetats av Skolverket kring dessa. Vi 
började arbeta med materialet på pedagogmötena under våren 2022 som 

en stående punkt. Vi arbetar ämne för ämne med alla kursplanerna. 
Grundskola, grundsärskola ämnen och ämnens-områden. Detta för att får 

en samsyn kring alla kursplanerna. 
 

På skolan finns nu gemensamt bedömnings och kartläggningsmaterial 

tillgängligt för all personal. Syftet är att detta blir en gemensam “bank”. I 
den finns nu bland annat Skolverkets material från bedömningsportalen - 

Gilla Läsa Skriva 4-6 samt 7-9 och Gilla Matematik 4-6 och 7-9.  
 

Två pedagoger har studerat SPSM-kursen - Läs- och skrivsvårigheter i 

grundskolans tidiga årskurser. I den ingår kartläggnings och 
bedömningsmoment. 
 

Analys 
 

Vi behöver samverkansparter när det gäller arbete med Betyg och 

bedömning. Detta bör ske på särskolesamverkansträffar.  
Mer tid bör ges till fördjupning av arbetet med bedömning och betyg.  

För att säkerställa undervisningens kunskapsinnehåll i relation till 

bedömning kommer det att på Sharepoint finnas en fil med matriser/ 
checklistor över det centrala innehållet i ämnena. Dessa är uppbyggda 

utifrån en treårscykel eftersom våra elever läser årskursintegrerat. 
Dessa matriser följs kontinuerligt upp, minst en gång per termin. 

 
 

 

Handlingsplaner  

  

Vi har reviderat samtliga handlingsplaner inför 2022 - 2023.   

 

Clas-Göran Janson, rektor Särskolan i Mellerud 2022-05-23. 

  



 
  

 

 

  

  

  

  

  

 


