Kvalitetsrapport för läsåret 2019/20
Förskola, grundskola med förskoleklass samt fritidshemmet
Vittra startade 1993 med 160 förskolebarn och 40 medarbetare fördelade på två skolenheter i
Sollentuna kommun. Vittraskolorna AB hade läsåret 2019/20 23 grundskolor varav 14 med
integrerade förskolor. Tillsammans omfattar det 7 986 barn och elever och ca 1 000 medarbetare i 14
olika kommuner utspridda från Vallentuna i norr till Malmö i söder.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola med en tydlig pedagogisk riktning. I Vittra formas
medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre, mer hållbart
samhälle. Det görs med Vittras unika, pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet
lärande, modig kultur och tydlig struktur. Vittras pedagogiska riktning svarar väl mot förskolans och
skolans uppdrag enligt läroplanerna.
Organisation
Under läsåret 2019/20 drev Vittraskolorna 23 skolenheter. Enheterna var organiserade i två regioner
där varje region leddes av en skolchef. Ledningsgruppen för Vittra bestod av utbildningsdirektör,
skolchefer, kvalitetsutvecklare, utvecklingsledare, HR-strateg och Business Controller.
Vittraskolorna ingår i AcadeMedias grundskolesegment. Till stöd finns koncern- och
segmentsgemensamma staber inom HR, ekonomi, kvalitet, affärsutveckling, marknad,
kommunikation, inköp, fastighet och juridik. Det finns också en central elevhälsa med en medicinsk
ansvarig, skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog och kurator.
Antal skolenheter och barn/elever inom huvudmannen
Några av huvudmannens skolenheter har verksamhet från förskola till årskurs 3, 6 eller 9. En del
verksamheter är endast grundskolor och har elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Två
skolenheter hade endast grundskola med elever från årskurs 2 upp till årskurs 9 under 2019/20.
De 7 986 barn och elever som gick på våra förskolor och skolor i oktober 2019, var fördelade enligt
tabellen nedan.
Skolenhet

Kommun

Förskola - antal barn

Grundskola – antal elever

Vittra Adolfsberg

Helsingborg

38

183

Vittra Brotorp

Sundbyberg

115

277

Vittra Forsgläntan

Kungsbacka

*

487

Vittra Frösunda

Solna

80

380

1

Vittra Gerdsken

Alingsås

114

470

Vittra Halmstad

Halmstad

73

261

Vittra Jakobsberg

Järfälla

70

424

Vittra Kronhusparken

Göteborg

*

442

Vittra Kungshagen

Nyköping

75

358

Vittra Lambohov

Linköping

56

200

Vittra Landborgen

Helsingborg

*

230

Vittra Lidingö

Lidingö

62

149

Vittra Luma Park

Stockholm

150

76

Vittra Röda Stan

Norrköping

65

334

Vittra Rösjötorp

Sollentuna

60

185

Vittra Samset

Jönköping

63

252

Vittra Sollentuna

Sollentuna

*

255

Vittra Södermalm

Stockholm

*

292

Vittra Telefonplan

Hägersten

*

219

Vittra Vallentuna

Vallentuna

68

375

Vittra Väsby

Upplands Väsby

*

385

Vittra Västra Hamnen

Malmö

*

260

Vittra Östertälje

Södertälje

*

400

*Skolenheten saknar förskola

Elevsammansättning
Läsåret 2019/20 var andelen elever med utländsk bakgrund i årskurs 1–9 högre inom Vittra än i riket
som helhet, 41 procent jämfört med 26 procent. På skolnivå varierar andelen mellan 4 och 80
procent. Andelen elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning låg inom Vittra på
62 procent läsåret 2019/20 medan riket hade en andel på 60 procent. Även här var variationen stor
mellan skolorna, från 29 till 87 procent. Fördelningen mellan pojkar och flickor inom Vittra är i nivå
med övriga riket (49 procent flickor).
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Vittras systematiska kvalitetsarbete
En av grundstenarna i Vittras kvalitetsarbete handlar om att kontinuerligt följa upp och utvärdera
verksamheten för att hitta förbättringsområden och driva utveckling. I det systematiska
kvalitetsarbetet används gemensamma metoder, aktiviteter och processer för att följa upp arbetet
gentemot de nationella målen och styrdokumenten. I detta arbete sker löpande aktiviteter och
uppföljning på såväl skol- som huvudmannanivå.
Huvudmannens gemensamma aktiviteter och processer finns beskrivna i ett årshjul (se nedan).
Utifrån detta årshjul tar varje skolenhet fram en egen plan för vilka aktiviteter och processer som ska
används på skolenheten och hur medarbetare, barn, elever samt föräldrar görs delaktiga i det
systematiska kvalitetsarbetet på skolan.

Indelning av läsåret i perioder
I Vittra är läsåret indelat i sex perioder, om ungefär sex veckor vardera. Perioderna är fördelade över
året enligt en gemensam läsårsstruktur. Mellan perioderna är det en eller flera studiedagar som i
Vittra kallas UF-dagar (UF = utvärderings- och förberedelsedagar). Under UF-dagarna arbetar all
personal tillsammans, såväl i arbetslaget som på hela skolan. Syftet med UF-dagarna är att ge tid till
utvärdering, analys och förberedelse för kommande period. Vittras indelning av perioder ger en god
förutsättning för alla som arbetar i Vittra att delta i det systematiska kvalitetsarbetet.
Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet
För att kunna följa arbetet och resultat, finns i Vittra, gemensamma strukturer för dokumentation av
det systematiska kvalitetsarbetet. Dokumentationen möjliggör även spridning av kunskaper och
erfarenhet samt ger en ökad samsyn kring vårt uppdrag. Varje skolenhet har en egen Google Drive
där det samlade kvalitetsarbetet dokumenteras. En Drive är en tjänst där filer kan skapas och delas
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mellan deltagarna av tjänsten. I Driven återfinns skolenhetens verksamhetsplan och arbetslagets
handlingsplaner, skolenhetens resultat och analyser. Syftet med att dokumentera i Driven, är att
möjliggöra för varje medarbetare att följa och delta i arbetet. Huvudmannen ska också kunna följa
skolans systematiska kvalitetsarbete och på så sätt skapa förutsättningar för varje skolas utveckling. I
slutet av varje läsår gör skolan en sammanfattning av årets kvalitetsarbete och identifierar
utvecklingsområden som ska prioriteras under nästa läsår.
Stödstruktur för det systematiska kvalitetsarbetet
Varje läsår upprättas en verksamhetsplan
för huvudmannen och för respektive
skolenhet. Verksamhetsplanen utgår från
resultat och analyser i det systematiska
kvalitetsarbetet och innehåller prioriterade
områden, mål, målkriterier, handlingar och
uppföljning. Insatserna i
verksamhetsplanen utvärderas och
analyseras kontinuerligt.
Varje arbetslag har en handlingsplan som
bygger på skolenhetens verksamhetsplan. Varje lärare har en handlingsplan som bygger på
arbetslagets handlingsplan samt den egna pedagogiska planeringen.
I det systematiska kvalitetsarbetet sker det kontinuerligt utvärderingar och analyser i respektive steg:
barn och elever utvärderar undervisningen, läraren utvärderar sin undervisning utifrån resultat och
pedagogisk planering, arbetslaget utvärderar och analyserar resultat och insatser utifrån
handlingsplanen. Lärarnas och arbetslagens utvärderingar och analyser utgör underlag för rektor och
ledningsgruppens analyser. Skolenhetens samlade resultat och analyser ligger till grund för
huvudmannens analyser.
Kvalitetsaspekter för läsåret 2019/20
I Vittra följs systematiskt alla verksamheter upp för att säkerställa att de lever upp till
styrdokumentens grundläggande krav. Huvudmannen och skolenheterna har under läsåret 2019/20
arbetat med måluppfyllelse utifrån följande två kvalitetsaspekter;
●
●

Funktionell kvalitet - i vilken mån de nationella målen för utbildningen/verksamheten nås
Upplevd kvalitet - hur nöjda våra elever och föräldrar är
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Uppföljning av kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget
Kunskapsuppdraget - I Vittra följer huvudmannen upp elevernas
kunskaper fyra gånger per läsår. Under mitten av höst- och
vårterminen sker en proaktiv uppföljning i form av prognoser. Vid
termins- respektive läsårsslut sker uppföljningen i form av
omdömen och betyg. Vid varje uppföljningstillfälle sammanställer
huvudmannen resultatet gällande prognos och omdömen samt
betyg. Detta sker på huvudmannanivå, på skolenhetsnivå samt på
grupp- och ämnesnivå i så kallade resultatbilagor.
Sammanställningarna utgör underlag för den kontinuerliga analysen
och planeringen av vidare insatser på såväl grundskole- som
huvudmannanivå.
Värdegrundsresultat
Måluppfyllelsen inom värdegrundsuppdraget följer huvudmannen bland annat upp via en
enkätundersökning bland elever, vårdnadshavare och medarbetare i förskola och grundskola
inklusive fritidshemmet. Den riktar sig till elever i årskurs 4 till 9 och till samtliga vårdnadshavare.
Med utgångspunkt i de olika målområdena i läroplanen syftar enkätundersökningen till att ge en
indikation på i vilken mån verksamheterna lever upp till värdegrundsuppdraget. Det handlar bland
annat om arbetsro och trygghet men också undervisningens kvalitet samt upplevelsen av
studiemiljön.
I Vittra följs även i vilken grad elever och vårdnadshavare är nöjda med förskolan och skolan upp. Det
som följs upp i enkätundersökningen är nöjdhet, rekommendationsgrad, trivsel och om man är nöjd
med undervisningen. Enkätundersökningen riktar sig till elever i årskurs 4 till årskurs 9 samt till
samtliga vårdnadshavare i för- och grundskolan.
Vittras enkätundersökning syftar till att ge oss en bild av hur elever och vårdnadshavare upplever
verksamheten. Om det framkommer områden med låga resultat, analyseras dessa och beslut tas om
åtgärder för att förbättra verksamheten. Vidare sker, på samma sätt, analys av de områden som har
höga resultat för att identifiera eventuella framgångsfaktorer.
Anmälningar och klagomål till huvudmannen
Vårdnadshavare och elever har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål rörande en skolenhet
till huvudmannen. Huvudmannen utreder då klagomålet i enlighet med huvudmannens
klagomålsrutiner. Under läsåret har arbetet med att utveckla klagomålshanteringen fortgått för att
bidra till att verksamheterna utvecklas vidare.
Ärenden som klagomål, kränkningar och anmälningar till Skolinspektionen/BEO, elevernas frånvaro
och åtgärdsprogram följs upp som en del av kvalitetsarbetet. Utifrån analyser vidtas adekvata
åtgärder för att utveckla verksamheterna vidare samt att förhindra framtida ärenden.
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GRID-möten och resultatdialog
Resultaten från ovannämnda kvalitetsaspekter sammanställs i en så kallad GRID två gånger per läsår.
GRID är en sammanställning av huvudmannens samtliga skolenheters resultat utifrån specifika
parametrar såsom bland annat kunskapsresultat, värdegrundsresultat, andel lärare med
lärarbehörighet, frånvaro och åtgärdsprogram. Denna sammanställning används som underlag under
analysen i så kallade GRID-möten där utbildningsdirektör, skolchef, kvalitetsutvecklare samt HRstrateg ingår. I samband med analysen görs en bedömning av behoven samt hur insatser och resurser
ska prioriteras. Insatserna följs upp kontinuerligt under terminen. Efter GRID-mötena tar en
resultatdialog mellan skolchef och rektor vid. Resultatdialogen syftar till att skolchef och rektor ska få
en gemensam bild kring skolenhetens utvecklingsområden och insatser framåt.
Interna granskningar - en del av Vittraskolornas systematiska kvalitetsarbete.
Huvudmannen arbetar systematiskt med regelbundna interna granskningar av verksamheterna för
att säkerställa att de grundläggande kraven i författningarna efterlevs och att det bedrivs ett
målinriktat utvecklingsarbete på alla skolenheter. Genom interna granskningar har huvudmannen
arbetat med att kombinera kontroll, lärande och utveckling inom den enskilda skolan (förskolan och
grundskolan) samt för huvudmannens samtliga skolor. Under en intern granskning genomför
huvudmannen systematiska observationer av undervisningen i syfte att inhämta underlag för
bedömning av kvalitet i undervisningen, intervjuer med elever, lärare, elevhälsopersonal och rektor
samt granskar kvaliteten i lagstadgade dokument.
Under läsåret 2019/20 genomfördes sex granskningar med fokus på undervisning och lärande,
skolans jämställdhetsuppdrag, bedömning och betygssättning, trygghet och studiero samt styrning
och utveckling av verksamheten. Under året har huvudmannen även följt upp sex
kvalitetsgranskningar som genomfördes under föregående år, 2018/19.

Prioriterade utvecklingsområden 2019/20
-

Likvärdighet
Huvudmannen kommer att att vidareutveckla elevhälsan att bli än mer främjande och
förebyggande samt utveckla arbetet med tillgänglig och inkluderande lärmiljö, samt att
främja en god närvaro.
Huvudmannens långsiktiga arbete för en likvärdig bedömning och betygsättning kommer att
fortsätta genom ökad sambedömning samt skapa en kompetensutvecklingsinsats för
skolledare och pedagoger i samarbete med Karlstad universitet.
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-

1–16-årsperspektiv
Som individ passerar man under sin skoltid många olika skolformer från förskola till
gymnasieskolan. Huvudmannen arbetar för samverkan, rutiner och en gemensam skolkultur
som främjar övergångar mellan förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och skolan.

Årets Resultat - Grundskola
Funktionell kvalitet - kunskapsresultat
Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen), årskurs 9
Det genomsnittliga meritvärdet i Vittra läsåret 2019/20 var 242,2 poäng, vilket kan jämföras med
riksgenomsnittet som var 231,1 poäng.
Meritvärdet i Vittra över tid är jämnt och ligger med
god marginal över riket. En uppgång kan konstateras
från förra läsåret då meritvärdet var 239,7 poäng. För
de enskilda skolenheternas meritvärden finns en
spridning som varierar från 160,7 till 276,3. Bland
huvudmannens skolenheter har 14 av 21 enheter ett
meritvärde som är högre än riksgenomsnittet.
Flickornas meritvärde 2020 var 250,0 poäng och
pojkarnas 234,6 poäng vilket kan jämföras med 2019
då flickornas meritvärde var 248,8 poäng och
pojkarnas 231,3 poäng. I riket som helhet når flickorna
ett genomsnittligt meritvärde på 244,9 poäng och
pojkarna 218,2 poäng.
Vittras utfall avseende meritvärdet, andel elever som
erhöll lägst E i samtliga ämnen samt andel elever med
gymnasiebehörighet, årskurs 9 från 2019/20 bygger på
statistik ur Schoolsoft och inte Skolverkets statistik. En
ny sekretesspolicy på Statistiska centralbyrån, SCB,
innebär att viss skolstatistik inte finns att tillgå på
Skolverket för läsåret 2019/20.
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Andel elever som erhöll lägst betyget E i samtliga
ämnen, årskurs 9
Andel elever som erhöll lägst betyget E i samtliga ämnen
i juni 2020 var 80,7 procent vilket är en minskning med
0,2 procentenheter från föregående år då siffran var
80,9 procent. I Vittra var det fler elever som erhöll lägst
E i samtliga ämnen i juni 2020 jämfört med riket där
76,1 procent av eleverna erhöll lägst E i samtliga ämnen.
Tolv skolor ligger över riksgenomsnittet för elever som
når lägst E i samtliga ämnen, medan nio ligger under.
Vid en jämförelse mellan pojkar och flickor framkommer att 81,1 procent av pojkarna och
80,2 procent av flickorna erhöll lägst betyget E i samtliga ämnen. Riksgenomsnittet för pojkar är 73,7
procent och för flickor 78,6 procent. Här kan huvudmannen se att Vittra skiljer sig från riket genom
att något fler pojkar än flickor får lägst betyget E i samtliga ämnen.
Andel elever med gymnasiebehörighet, årskurs 9
I juni 2020 lämnade cirka 680 elever i årskurs 9
huvudmannens verksamheter. Av samtliga
avgångselever blev 88,2 procent behöriga till
gymnasieskolans yrkesprogram, vilket är en
minskning jämfört med föregående läsår då 91,2
procent av eleverna blev behöriga. Riksgenomsnittet
för att nå behörighet till gymnasieskolans
yrkesprogram var 85,6 procent i juni 2020. Avseende
gymnasiebehörigheten uppdelat på kön nådde 88,0
procent av flickorna och 88,3 procent av pojkarna
behörighet till gymnasiets yrkesprogram.
Motsvarande siffror för riket var 87,0 respektive 84,3 procent.
SALSA, skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till elevsammansättningen
De senaste fem åren har andelen skolenheter inom Vittra med positiv SALSA-residual (beräknat på
genomsnittligt meritvärde) varierat mellan 58 procent och 83 procent. Läsåret 2018/19 var det
58 procent.
När SALSA-residualen på meritvärde aggregeras till en total för Vittra låg den på +8,1 läsåret
2018/19, att jämföra med +7,0 året dessförinnan. Motsvarande värden för SALSA-residualen
beräknad på andel som uppnår kunskapskraven i alla ämnen var +4,0 respektive +1,5. SALSA-värden
för läsåret 2019/20 fanns ännu inte publicerade i Skolverkets databas när denna rapport gick i tryck.
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Slutbetyg per ämne, årskurs 9
Läsåret 2019/20 var andelen elever som når lägst betyget E störst i svenska (96,6 procent), följt av
slöjd och moderna språk, språkval på 95,6 respektive 95,4 procent. Lägst måluppfyllelse noteras i
svenska som andraspråk (75,0 procent), kemi (89,4 procent) samt fysik (89,6 procent). Slöjd var också
ett av ämnena med högst måluppfyllelse 2018/19 medan både kemi och svenska som andraspråk
förekom bland dem med lägst måluppfyllelse.
Den genomsnittliga betygspoängen är högst i modersmål (16,2) men läses av relativt få elever. Näst
högst betygspoäng noteras i svenska (15,0), följt av musik, slöjd, bild och engelska (samtliga på 14,9
poäng). I svenska som andraspråk når i stort sett alla elever betyget E, vilket ger en genomsnittlig
betygspoäng på 10,0. Näst lägst betygspoäng är det i kemi och matematik (12,9 poäng vardera).
Flickornas måluppfyllelse är högre än pojkarnas i 16 av 19 ämnen. Skillnaden är störst i svenska som
andraspråk (17,3 procentenheter) följt av samhällskunskap och bild (båda på 3,3 procentenheter).
Minst skillnad är det i fysik, 0,4 procentenheter till flickornas fördel. I tre ämnen är dock andelen
pojkar med lägst betyget E högre: modersmål (1,5 procentenheter), idrott och hälsa (1,3
procentenheter) samt matematik (0,4 procentenheter). Även läsåret 2018/19 låg pojkarnas
måluppfyllelse högre än flickornas i de två sistnämnda ämnena.
Flickor och pojkars betygsresultat, årskurs 9
Vid en jämförelse mellan pojkar och flickors kunskapsresultat kan det konstateras att något fler
pojkar än flickor får lägst betyget E i samtliga ämnen samt att pojkarna och flickor har ett liknande
utfall avseende andel elever med gymnasiebehörighet. Flickorna har dock ett högre meritvärde än
pojkarna.
Andel elever som erhöll lägst betyget E i samtliga ämnen, årskurs 6
För årskurs 6 når 73,6 procent av eleverna målen i samtliga ämnen läsåret 2019/20, jämfört med
68,7 procent föregående läsår, det är en uppgång med 4,9 procentenheter. Utfallet är strax över
riket, där 73,5 procent av eleverna når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6 våren 2020. Sju skolor
i Vittra har en måluppfyllelse som ligger under riksgenomsnittet, i fjol var det åtta stycken. 15 skolor
ligger över riksgenomsnittet, jämfört med sju skolor föregående år. Notera att årets resultat bygger
på interna sammanställningar som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter för skolor med få
elever, till skillnad från 2018/19 års nationella statistik.
Betyg per ämne, årskurs 6
I årskurs 6, är det ämne där andelen elever som når kunskapskraven som lägst svenska som
andraspråk, med 82,0 procent (resultatet bygger dock endast på cirka 130 elever). Näst lägst resultat
konstateras i modersmål, 85,0 procent med 170 elever. Även biologi och kemi ligger relativt lågt
avseende andel elever med betyget A-E, 88,2 respektive 88,4 procent. Högst måluppfyllelse
observeras i SO med en andel på 98,5 procent, följt av bild (97,9 procent), slöjd (96,7 procent) samt
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NO (96,4 procent). Detta kan jämföras med 2018/19 då de ämnen som låg högst var bild, slöjd och
NO medan svenska som andraspråk, matematik och idrott och hälsa hade lägst måluppfyllelse.

Funktionell kvalitet - Värdegrundsresultat
Värdegrundsarbetet i Vittra har bland annat följts upp med frågor i den årliga enkätundersökningen
som genomförts under vårterminen 2020. Enkätundersökningen riktas till elever i årskurs 4 till
årskurs 9, samt till vårdnadshavare till barn i förskoleklass upp till årskurs 9. I enkätundersökningen
finns svarsalternativ på en 10-gradig skala. Resultat beräknas som andelen positiva, det vill säga
andelen (procent) som angett svarsalternativen 7–10.
Totalt i Vittra gällande enkätundersökningen för vårterminen 2020, svarade 3 802 av 4 127 elever
från årskurserna 4 till 9, vilket är en svarsfrekvens på 92 procent. En svarsfrekvens som ger en mycket
god tillförlitlighet i resultaten. Totalt 4 844 av 6 747 vårdnadshavare till elever i grundskolan
besvarade enkäten, vilket är 72 procent av de tillfrågade. Totalt 862 av 1 076 vårdnadshavare till barn
i förskolan besvarade enkäten, vilket är 80 procent av de tillfrågade. Det bedöms som en
tillfredsställande svarsfrekvens.
Studiemiljö
Överlag kan en positiv trend konstateras gällande flera områden i enkätundersökningen såsom
undervisning, studiemiljö, trivsel och rekommendation, hos både elever och vårdnadshavare.
Frågorna under rubriken Studiemiljö riktar sig mot upplevelsen av trygghet, arbetsro, hänsyn och
respekt mellan elever.
Det kan konstateras att det finns
variationer i resultat mellan skolenheterna
inom området Studiemiljö. Eleverna på
huvudmannens olika skolenheter upplevde
studiemiljön på sina respektive skolor på
tämligen olika sätt, vilket upplevs som
otillfredsställande. Strävan är alltid att alla
våra skolor ska bedriva verksamhet av lika
hög kvalitet rakt över, att alla våra skolor
ska vara fria från kränkningar samt att alla
våra elever ska uppleva trygghet och en
god studiero. Generellt ses elevernas utfall
något lägre än vårdnadshavarnas, men båda gruppernas upplevelse visar på en uppgång från tidigare
år.
Trygghet
Det påstående som har högst utfall under Studiemiljö är Jag känner mig trygg i skolan. 80 procent av
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eleverna anger att de känner sig trygga i skolan, vilket är oförändrat jämfört med 2019 och en
uppgång på 2 procentenheter jämfört med 2018. För vårdnadshavarna är utfallet 81 procent för
2020, vilket går att jämföra med 81 procent för 2019 respektive 80 procent för 2018. För flickor är
utfallet 78 procent medan för pojkar är det 84 procent.
I resultaten avseende trygghet hos eleverna går att utläsa att skolenheternas utfall ligger mellan
60 procent och 94 procent. På de skolor som har ett avvikande värde avseende trygghet har
huvudmannen initierat utvecklingsarbeten som exempelvis ett utökat huvudmannastöd i form av att
utvecklingsledare arbetar med skolledning, elevhälsa och personal med fokus på ett aktivt
värdegrundsarbete eller interna granskningar som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Arbetsro
Gällande arbetsro anger 56 procent av
eleverna att det råder arbetsro vilket går att
jämföra med 57 procent för 2019 och 56
procent för 2018. För vårdnadshavarna är
utfallet 60 procent vilket går att jämföra med
62 procent för 2019 och 60 procent för 2018.
Skillnaden mellan pojkar och flickor inom
området studiemiljö visar att pojkar (59
procent) i något högre grad upplever arbetsro
än flickor (53 procent). Inom området
arbetsro finns en spridning mellan
skolenheterna.
I arbetet med att främja en god studiemiljö har flera insatser genomförts på huvudmannens skolor
de senaste tre läsåren. Exempel på insatser har varit ombyggnationer av av aktuell skolas lokaler,
arbete med att utveckla samt organisera undervisningen genom att skapa motivation, utveckla
arbetet med en tydlig lektionsstruktur och den fysiska lärmiljön samt vidareutveckla elevhälsans
förebyggande och främjande arbete på våra skolenheter. Ytterligare arbete som genomförts på
skolorna, som en del i att främja en god arbetsro, har varit att göra elever än mer delaktiga i
utvärderingen av undervisningen och utformandet av ordningsregler.
Huvudmannens analyser visar att då insatser som beskrivs ovan sätts in, ökar elevernas upplevelse av
arbetsro. Arbetet med att främja en god arbetsro är ett fortlöpande arbete. Att se över den fysiska
miljön på huvudmannens skolor ses som ett fortsatt arbete med fokus på att stödja undervisningen
mot ökad arbetsro. Det finns planerade insatser i att främja den fysiska lärmiljön som kommer att
genomföras på utvalda skolor inför och under läsåret 2020/21. Huvudmannen kommer fortsätta att
följa upp de enskilda skolornas insatser för att främja en god arbetsro med bland annat interna
granskningar som en del av uppföljningen av värdegrundsarbetet samt i resultatdialoger mellan
skolchef och rektor.
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Vidare har huvudmannen under läsåret arbetat med att alla elever oavsett könstillhörighet ska
uppleva trygghet och en god arbetsro. Inom området studiemiljö ses att pojkarna i något högre grad
än flickorna upplever mer arbetsro, ordning och reda och trygghet. Som en del i detta har
huvudmannen stöttat skolenheterna i att kartlägga samt utarbeta en jämställdhetsstrategi utifrån
skolans jämställdhetsuppdrag. Den årliga enkätundersökningen redovisas numera även uppdelat på
kön. Resultaten uppdelat på kön, såväl skillnader som likheter, har varit ett återkommande inslag på
rektorsträffar, resultatdialoger samt GRID-möten under läsåret.

Upplevd kvalitet
Genom den enkätundersökningen som årligen genomförs inom alla verksamheter i Vittra får
huvudmannen information om hur nöjda våra elever och vårdnadshavare är med verksamheten. Tre
områden kartläggs i enkätundersökningen: generell nöjdhet, rekommendationsgrad och trivselgrad.
Den generella nöjdheten fångas i frågan “Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då
med den?”. Rekommendationsgraden beskriver i vilken utsträckning man kan tänka sig att
rekommendera sin skola till andra medan trivselgraden beskriver i vilken grad man upplever att man
trivs på skolan.
Generell nöjdhet
Gällande elever i årskurs 4 till årskurs 9 var
utfallet på frågan om hur nöjd man är med skolan
i sin helhet 69 procent i den senaste mätningen,
vilket är oförändrat jämfört med 2019 och en
uppgång på cirka 3 procentenheter jämfört med
2018.
Gällande vårdnadshavare till elever i
förskoleklassen till årskurs 9 var den generella
nöjdheten 74 procent i årets undersökning, vilket
är en uppgång på 2 procentenheter sedan i fjol. År
2018 var utfallet 71 procent. En positiv trend kan därmed konstateras när det gäller den generella
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nöjdheten bland vårdnadshavarna.
Nöjdheten hos eleverna ligger genomgående lägre än hos vårdnadshavarna, men resultaten varierar
mellan skolorna. Hälften av skolorna visar på tydliga förbättringar jämfört med 2019 när det gäller
nöjdheten bland elever.
Huvudmannen kan konstatera att
vårdnadshavarnas nöjdhet ofta sammanfaller
med elevernas nöjdhet. Gällande nöjdheten bland
vårdnadshavare kan det konstateras att
majoriteten av skolenheterna har förbättrat sina
resultat.

Rekommendationsgrad
Gällande rekommendationsgraden som beskriver
i vilken grad jag kan rekommendera min/mitt
barns skola till andra elever/vårdnadshavare var
utfallet hos eleverna 62 procent år 2020, vilket är
oförändrat jämfört med föregående år och en
uppgång på 2 procentenheter jämfört med 2018.
Flickor och pojkar har samma utfall på 62 procent.
Samma fråga ställd till vårdnadshavare visar en
rekommendationsgrad på 73 procent för 2020,
vilket är en ökning från föregående år då utfallet
var 70 procent. År 2018 var utfallet 66 procent.
Trivselgrad
Trivselgraden beskriver i vilken grad man upplever
att man trivs på skolan. Den ökar något bland
vårdnadshavarna, från 78 till 79 procent, medan
den ligger kvar på 2019 års nivå bland eleverna (75
procent). För pojkar är utfallet 78 procent vilket
kan jämföras med flickorna vars utfall är 73
procent.
Undervisningen
Inom området Undervisning får påståendet Min
lärare gör så att jag får lust att lära mig mer ett
utfall på 59 procent. Det är en uppgång både jämfört med 2019 och 2018 då utfallet var 56
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respektive 57 procent. Pojkarna har ett utfall på 61 procent vilket kan jämföras med flickor som har
ett utfall på 59 procent.
Hos vårdnadshavarna får frågan kring lust i lärandet ett högre utfall i jämförelse med eleverna, 71
procent svarar något av de högsta svarsalternativen på frågan Mitt barns lärare gör så att hen får lust
att lära sig mer. Andelen elever som instämmer i påståendet Jag är nöjd med undervisningen på min
skola har gått från 68 procent 2019 till 70 procent i 2020 års undersökning. Motsvarande siffror bland
vårdnadshavarna är 73 respektive 75 procent, vilket innebär en uppgång på 2 procentenheter. Pojkar
och flickor har i stort sett samma utfall, 71 respektive 70 procent.

Upplevd kvalitet i förskoleklassen
I 21 av huvudmannens skolor har det bedrivits verksamhet i förskoleklass under 2019/20. I
enkätundersökningen ställs specifika frågor rörande förskoleklassen. För påståendet “Verksamheten i
förskoleklassen stimulerar mitt barns utveckling och lärande” var utfallet på totalen för Vittra 86
procent för 2020, vilket är en uppgång med 2 procentenheter sedan i fjol. På majoriteten av skolorna
som bedriver verksamhet i förskoleklass instämmer över 80 procent, på 15 av 21 skolor, och på åtta
av 21 skolor instämmer över 90 procent. På påståendet “Verksamheten i förskoleklassen förbereder
mitt barn för den fortsatta skolgången” svarar 88 procent något av de högsta svarsalternativen (7–
10), att jämföra med 84 procent året dessförinnan.

Fritidshemmet
I Vittraskolorna ska fritidshemmet komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan och
stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter, social gemenskap och bidra till en trygghet för våra
elever. Utgångspunkten är att utgå från en helhetssyn på eleverna och deras behov. Fritidshemmet
är en integrerad verksamhetsdel på samtliga skolor. Det innebär till exempel att skola och fritidshem
har gemensamma lokaler och gemensam personal. Den praktiska organisationen kring både lokaler
och personal har däremot en variation mellan olika enheter. Även om skolans och fritidshemmets
verksamhet ofta delar lokaler så anpassas aktiviteter och material utifrån de olika verksamheternas
innehåll.
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I den enkätundersökning som årligen genomförs
inom hela koncernen AcadeMedia undersöks i
vilken grad vårdnadshavare upplever att
“Fritidshemmet erbjuder meningsfulla aktiviteter
som stimulerar mitt barns utveckling”. Utfallet
visar att 74 procent av vårdnadshavarna svarar
något av de högsta svarsalternativen (7–10), vilket
är oförändrat jämfört med i fjol och en uppgång på
cirka 8 procentenheter sedan 2018.
Frågan “Mitt barn känner sig tryggt på
fritidshemmet” har ökat från 79 procent år 2019
till 80 procent i årets undersökning. Resultatet på
frågan “Jag har förtroende för
fritidshemsverksamheten som bedrivs på mitt
barns skola” är däremot oförändrat jämfört med i
föregående, 78 procent.
Frågan ”Jag är nöjd med fritidshemmets sätt att
kommunicera om vad som händer i verksamheten”
får det lägsta resultatet inom området Fritidshem,
71 procent. Utfallet på motsvarande fråga var 73
procent år 2019 och 65 procent år 2018. Vid en jämförelse mellan samtliga skolors fritidshem noteras
en variation i resultaten för respektive fråga.

Anmälningsärenden och Klagomål till huvudmannen
Antal BEO-anmälningar och anmälningar till Skolinspektionen har minskat i jämförelse med
föregående år. Mellan 1 juli 2019 och 31 juni 2020 fick Vittraskolorna 16 anmälningar, jämfört med
32 föregående läsår och 54 läsåret 2017/18. Runt hälften av anmälningarna till Skolinspektionen
handlade om kränkande behandling liksom rätt till stöd/rätt till utbildning. Under läsåret har en
skoljurist anställts som ansvarar för huvudmannens klagomålshantering. Antal klagomål till
huvudmannen ligger på samma nivå som föregående läsår.

Tillsyn av Skolinspektionen under 2019/20
Under läsåret 2019/20 genomfördes sammanlagt åtta regelbundna kvalitetsgranskningar på
huvudmannens grundskolor. Beröringspunkter avseende de skolor som granskades var bland annat
att Vittraboken bedömdes ge eleverna goda möjligheter till att reflektera över och ta ansvar för sin
lärandeprocess genom att bland annat arbeta med utvärdering och planering. Att det genomförs
regelbunden utvärdering av undervisningen för hela skolan, samt att lärarna har olika metoder för att
löpande ta in elevernas åsikter för vidare planering av undervisningen. Vidare framkom det i
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Skolinspektionens protokoll och beslut från de olika skolorna att majoriteten av lektionerna följde en
gemensam lektionsstruktur som utgick från att lärare tydliggör mål och syfte med lektionens
arbetsmoment för eleverna samt att undervisningen som präglades av ett aktivt lärarstöd.
Skolinspektionen kunde se att det fanns utvecklingsområden inom området trygghet och studiero på
några av de granskade skolenheterna. Skolinspektionen bedömde att en framgångsfaktor för den
välorganiserade uppföljningen på Vittraskolorna är att skolans huvudman har en gemensam process
för sina skolors systematiska kvalitetsarbete.
Även huvudmannen granskades inom två områden, huvudmannens analys av trygghet och studiero
samt huvudmannens kompensatoriska uppdrag. Skolinspektionen bedömning visade att
Huvudmannen för Vittraskolorna i hög utsträckning vidtar relevanta kompensatoriska åtgärder,
som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.
Vidare genomför huvudmannen flera delar relevanta analyser av studieresultat och resultat
avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden. Ett
område som behövde utvecklas var analysarbete avseende skillnader i pojkar och flickors trygghet i
grundskolan då huvudmannen nyligen börjat samla in data som synliggör sådana skillnader vid tiden
för granskningen.

Coronapandemins inverkan på vårterminens skola
Under vårterminen 2020 befann sig hela samhället och så även Sveriges samtliga skolor i
extraordinärt läge utifrån coronapandemin. För- och grundskolor inom Vittra hölls öppet under hela
vårterminen 2020. Ingen av huvudmannens skolor behövde genomföra distansundervisning utifrån
en stängd skola. Under vårterminen fanns dock lokala skillnader på hur respektive skolenhet
påverkades av pandemins framfart. Exempelvis kunde en större påverkan på skolor i
storstadsregionerna ses jämfört med mindre städer. Förändringar som genomfördes var att möten
skedde mer via en digital väg/över telefon mellan och inom skola, huvudmannen och
vårdnadshavare. Med anledning av coronapandemin ställdes vårens nationella prov in. Vid
vårterminens slut kan det konstateras att arbetet i samband med coronapandemin och de insatser
alla skolenheter genomfört, haft en positiv effekt i att alla elever och barn på ett eller annat sätt
erbjudits barnomsorg samt rätten till utbildning.

Årets Resultat - Förskola
Funktionell kvalitet
I förskolan utvärderas kvalitet utifrån våra kvalitetsaspekter och handlar om i vilken mån de
nationella målen för utbildningen nås. För att utvärdera hur väl förskolorna lyckas med det används
en självskattning som kallas Funktionell kvalitet – bedömning av måluppfyllelse.
Självskattningen utgår från läroplanens olika målområden och skattningen genomförs av personalen
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på respektive förskola. Syftet är att utveckla en hög grad av medvetenhet kring uppdraget samt att
ständigt följa upp arbetet och vad som behöver utvecklas. Självskattningen görs på både avdelningsoch enhetsnivå. Bedömningen utgör ett av flera underlag i analys- och utvecklingsarbetet på
förskolan. De huvudområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen: Barns delaktighet
och inflytande, Kultur, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden, Skapande
samt Språk och kommunikation. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra perspektiv: Förskola
och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering, uppföljning och utveckling. Bedömningsskalan
är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att
måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.
Det målområde där förskolornas
undervisning får det högsta resultatet
läsåret 2019/20 är Språk och
kommunikation (6,2), följt av
Naturvetenskap och teknik (6,1) samt
Normer och värden (6,0). Matematik, Lek
respektive Skapande ligger något lägre
(alla tre på 5,9). Lägst utfall noteras för
målområdena Barns delaktighet och
inflytande samt Kultur (båda på 5,7).
Eftersom bedömningsgrunder och skala
har reviderats under 2019/20 saknas
jämförelsetal för föregående år.

Funktionell kvalitet - Värdegrundsresultat
Värdegrundsarbetet i Vittras förskolor har bland annat följts upp med frågor i den årliga
enkätundersökningen som genomförts under vårterminen 2020, och som riktar sig till
vårdnadshavare. I enkätundersökningen finns svarsalternativ på en 10-gradig skala. Resultat
beräknas som andelen nöjda, det vill säga andelen (procent) som angett alternativen 7–10. Våren
2020 var det 862 av 1 076 vårdnadshavare som besvarade enkäten, vilket utgör 80 procent av de
tillfrågade. Det bedöms vara en god svarsfrekvens.
Lärmiljö
Inom området Lärmiljö ställs följande frågor “Mitt barn känner sig tryggt på förskolan”, “De vuxna på
mitt barns förskola ingriper om någon blir illa behandlad”, “Barnen på mitt barns förskola behandlar
varandra på ett bra sätt”, “De vuxna tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker”, “Mitt barn kan få
lugn och ro i förskolan” samt “Mitt barn har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll”. I 2020
års undersökning har två frågor tillkommit: “Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola” och
“Förskolan har god ordning och hygien”.
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Den fråga som har högst utfall år 2020, är “De vuxna tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker” där
92 procent av vårdnadshavarna väljer något av svarsalternativen 7–10. År 2019 var motsvarande
siffra 89 procent. Lägst utfall i årets undersökning inom området Lärmiljö noteras på frågan om lugn
och ro, där 79 procent av vårdnadshavarna instämmer. Det är dock en uppgång på ungefär 4
procentenheter sedan föregående år.
Undervisning
Inom området Undervisning tycker 91 procent av vårdnadshavarna att det är bra pedagoger på
barnets förskola. Lika många, 91 procent, instämmer i att pedagogerna bidrar positivt till barnets
inlärning och utveckling. Frågorna är nya i 2020 års undersökning och saknar därmed jämförelsetal
för tidigare år. Även utfallet på frågan om pedagogerna hjälper barnet så att hen utvecklas så bra
som möjligt landar på 91 procent i årets undersökning. Det är ungefär 7 procentenheter högre än
ifjol. Lägst utfall inom området Undervisning får frågan om pedagogerna informerar om hur barnet
utvecklas i förskolan, 79 procent. År 2019 var utfallet 77 procent.

Upplevd kvalitet
Genom den årliga enkätundersökningen får huvudmannen även information om hur nöjda
vårdnadshavare i förskolan är med verksamheten. Tre områden kartläggs i enkätundersökningen;
generell nöjdhet, rekommendationsgrad och trivselgrad. Den generella nöjdheten fångas i frågan
“Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?”
Rekommendationsgraden beskriver i vilken utsträckning man kan tänka sig att rekommendera sitt
barns förskola till andra medan trivselgraden beskriver i vilken grad barnet trivs på förskolan.

Generell nöjdhet
Vårdnadshavarnas generella nöjdhet har ökat 5
procentenheter sedan 2019 och landar i årets
undersökning på 88 procent. År 2018 var
utfallet 84 procent. Utfallet varierar dock mellan
enheterna. Det är emellertid värt att konstatera
att majoriteten har förbättrat sina resultat
sedan i fjol.

Rekommendationsgrad och trivselgrad
Utfallet avseende andel vårdnadshavare som rekommenderar sitt barns förskola har ökat markant
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sedan 2019, från 80 till 86 procent.
Även andelen vårdnadshavare som upplever att
barnet trivs i förskolan har ökat, från 88 till 92
procent.

Medarbetarnas upplevda
kvalitet
Medarbetarundersökningen genomförs varje år
inom hela AcadeMedia. Syftet är att undersöka hur
våra medarbetare upplever sin arbetssituation och
sin arbetsmiljö. På Vittra var det 78 procent av totalt 1047 medarbetare som valde att svara på årets
medarbetarundersökning vilket är en godkänd nivå som möjliggör en analys av resultaten.
NMI är en förkortning av begreppet “NöjdMedarbetarIndex”. NMI mäter hur nöjd man är med sin
arbetsplats i sin helhet, om den är lika bra som man hoppades att den skulle vara samt hur nära den
är att vara en ideal arbetsplats. Andra viktiga delar som mäts i medarbetarundersökningen är
rekommendationsgrad, möjlighet att utvecklas i yrkesrollen och chefernas förmåga att leda
medarbetarna och utveckla verksamheten.
Vittras medarbetare är i stort sett lika nöjda med sin arbetssituation och sin arbetsmiljö som förra
året. NMI har dock minskat marginellt från 74 till 73 jämfört med förra året men har däremot ökat 5
procentenheter sedan 2017. Andelen som rekommenderar sin arbetsplats ligger kvar på 83 procent,
vilket är en ökning med sex procentenheter jämfört med 2017. 77 procent av medarbetarna anser att
det finns goda möjligheter att utveckla sig i sin yrkesroll och det har legat stabilt över tid. Det finns
även ett fortsatt högt förtroende för Vittras ledare, både när det gäller hur man leder sina
medarbetare och hur man utvecklar verksamheten. Under de senaste åren har ledarindex legat
stabilt runt 80 procent.
På enheter där det har funnits särskilda utmaningar sett till medarbetarundersökningens resultat har
huvudmannen genomfört djupintervjuer med medarbetare för att undersöka bakomliggande
orsaker. Resultatet har sedan analyserats och lämpliga insatser har satts in.
Personalomsättningen minskade med cirka 10 procent mellan 2018 och 2019, från cirka 25 till 15
procent, och fortsätter att ligga på den nivån under 2020. Vittra har i dagsläget en sund
personalomsättning som skapar en stabilitet och kontinuitet i hela styrkedjan vilket leder till att
medarbetare vill arbeta kvar och utvecklas inom Vittra. En starkt bidragande orsak till detta är att
Vittras rektorer trivs och utvecklas hos oss vilket gör att få har valt att sluta under de senaste åren. En
annan viktig del är den goda interna rörligheten där vi satsar på våra ledarämnen och erbjuder
kompetensutveckling för att de ska kunna växa in i ledarrollen.
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Framgångsfaktorer utifrån genomförda insatser i förskolan,
grundskolan och fritidshemmet
Samsyn i Vittra
Under flera år har Vittra haft som mål att skapa samsyn i organisationen kring det gemensamma
uppdraget. Förskolor och skolor som lyckas väl i sitt uppdrag har en kultur som präglas av tillit,
samarbete och kommunikation. Samsyn och samarbete är också faktorer som gör att medarbetare
trivs på sin arbetsplats och vill stanna kvar, vilket i sig är en förutsättning för att skolan ska lyckas
med sitt uppdrag. För att få samsyn i en hel organisation har alla ledare en viktig roll och
huvudmannen har medvetet arbetat med forum där ledare i Vittra fått möjlighet till
erfarenhetsutbyte.
Under året har huvudmannen samlat alla rektorer och Vittras ledningsgrupp i gemensamma
rektorsträffar varje period som skett sex gånger under året. Under dessa träffar skapas samsyn kring
det gemensamma uppdraget med tydliga målsättningar och strategier samt en möjlighet till
fördjupning inom olika områden, till exempel rektors ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete,
bedömning och betygsättning och skoljuridik.
Alla skolenheters ledningsgrupper ses i utvecklingsforum som huvudmannen anordnar en gång per
termin. I ledningsgruppen ingår förutom rektorer även biträdande rektorer och arbetslagsledare.
Under läsåret 2019/20 har huvudmannen under utvecklingsforum fokuserat på en stark styrkedja
som präglas av tillit och samarbete samt likvärdighet mellan och inom våra förskolor och skolor.
Samtliga rektorer har ingått i en nätverksgrupp som träffats mellan huvudmannens rektorsträffar.
Nätverken har genomförts i mindre grupper och utgångspunkten har varit ett erfarenhetsutbyte och
ny kunskap i dialog med andra rektorer. Innehåll för läsåret 2019/20 har varit analys och utveckling
av verksamheten. Den litteratur som har legat till grund för nätverken har varit Håkansson,
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Nätverksträffar för rektorerna bedöms
vara en framgångsfaktor för att än mer utveckla samsynen mellan skolor.
Ytterligare exempel på hur huvudmannen arbetat med att öka samsynen är huvudmannens interna
ledarutvecklingsprogram i Vittra där nya arbetslagsledare får möjlighet till ökad kompetens i att leda
för ökad måluppfyllelse, konkreta verktyg samt erfarenhetsutbyte vilket även genomförts under
2019/20.
Vidare har biträdande rektorer i för- och grundskolan verksamhetsåret 2019/20 samlats i ett forum
som letts av kvalitetsutvecklare och rektorer. Under träffarna har fokus varit på ledarskapsstrategier
samt likvärdighet inom och mellan Vittras för- och grundskolor.
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Även samsynen kring tydliga målsättningar och stabiliteten mellan och inom huvudmannen och
skolenheterna, bedöms haft en positiv inverkan på hur arbetet på skolenheterna i samband med
coronapandemin fortlöpt. Att hålla huvudmannens skolor öppna och därmed erbjuda barnomsorg i
förskolan samt eleverna sin rätt till utbildning i så stor utsträckning som möjligt, har varit en
utgångspunkt för huvudmannen, vilket fortlöpt på ett tillfredsställande sätt.
Stödstruktur för det systematiska kvalitetsarbetet
Huvudmannen har under flera år haft ett systematiskt kvalitetsarbete som beskriver gemensamma
insatser och processer i Vittra på såväl huvudmannanivå som på skolenhetsnivå (förskolan,
förskoleklassen, fritidshemmet och skolan). Arbetssätt och metoder är väl implementerat i
organisationen. Under läsåret 2019/20 har huvudmannen stärkt systematiken samt vidareutvecklat
hur dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet ska ske fortlöpande under året och
slutligen sammanfattas i slutet av läsåret i en kvalitetssammanfattning.
Även arbetet med att utveckla analysarbetet i kvalitetsarbetet har pågått i syfte att analysen än mer
ska bidra till fortsatt utveckling av huvudmannens olika verksamheter. Ett led i att utveckla såväl
dokumentationen som analysen i kvalitetsarbetet, har huvudmannens verksamhetsansvarig och
kvalitets- och utvecklingsansvarig granskat och gett återkoppling på utifrån skolornas dokumentation
under såväl året som i den slutgiltiga kvalitetsammanfattningen. Genom att fortlöpande följa upp
skolornas dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet får huvudmannen en mycket god
kännedom om skolenheternas inre arbete mot utbildningens mål.
Olika forum såsom rektorsforum, biträdande rektors träffar, utvecklingsforum och
ledarskapsprogram har också innehållit programpunkter avseende det systematiska kvalitetsarbetet
utifrån ett 1–16-årsperspektiv. Detta i syfte att än mer utveckla ledarskapet i att ansvara samt
organisera för kvalitetsarbetet på den egna skolenheten med dess olika verksamheter.
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för resultatuppföljning mellan skolenhet och
huvudmannen har förfinats än mer under året. Huvudmannen sammanställer alla resultat på
skolenhetsnivå i en GRID två gånger per läsår och analyser i så kallade GRID-möten. Såväl
kunskapsresultat som värdegrundsresulat följs upp på totalen samt fördelat på kön. Att följa upp
resultaten såväl på totalen som fördelat på kön är en viktig del i huvudmannens arbete i att alla
elever oavsett könstillhörighet ska ha samma möjligheter nå målen med utbildningen. Utifrån
genomförda GRID-möten och i resultatdialog med rektorer görs sedan bedömningar om vilka insatser
och resurser som ska prioriteras till respektive skolenhet. Insatserna följs sedan upp kontinuerligt.
Under läsåret 2019/20 har resultatdialoger som genomförts mellan huvudmannen och skolenhet
vidareutvecklats ytterligare. Tidigare läsår har skolchef och rektor deltagit på resultatdialoger medan
det under det gångna året, även kommit att delta hela eller delar av skolenhetens ledningsgrupp,
delar av elevhälsan, huvudmannens utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare och/eller kvalitetsoch utvecklingsansvarig. Genom att fler professioner deltagit på resultatdialoger har ett större
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ägarskap kunnat nås bland de som är involverade i en aktuell skolenhet. En mer effektiv
resursfördelning samt planering och genomförande för kommande aktiviteter, anses vara en effekt
av att fler professioner samt ansvariga deltagit på resultatdialogerna.
Aktiv resursfördelning i syfte att stärka likvärdigheten i utbildningen
Huvudmannen har under läsåret fortsatt arbetet med att aktivt fördela resurser till utbildningen
utefter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov, i syfte att stärka likvärdigheten i
utbildningen. Att stärka likvärdigheten i utbildningen bidrar till att alla barn och elever får en chans
att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola hen går på.
En framgångsfaktor avseende en aktiv resursfördelning inom grundskolorna bedöms ha varit att
huvudmannen med ett fördjupat analysarbete identifierat skolenheternas olika behov. Utifrån det
har huvudmannen sedan riktat resurser och andra kompensatoriska åtgärder, genomfört och följt
upp samt utvärderat arbetet för att se om det gett effekt. Huvudmannens uppföljning av resultat och
analysen har skett på GRID-möten som förfinats under läsåret och ses vidare som en
framgångsfaktor i arbetet med att stärka likvärdigheten.
Som en del i arbetet med att stärka likvärdigheten i utbildningen har det skett en aktiv
resursfördelning i form av ett nära huvudmannastöd för de skolor som haft behov. Det nära
huvudmannastödet har exempelvis inneburit att huvudmannens utvecklingsledare och
kvalitetsutvecklare arbetat nära en aktuell skola med stöd till ledningsgrupp och skolpersonal. Stödet
som ges till både ledning och medarbetare bedöms bidra till den minskade personalomsättningen
och ökad nöjdhet och rekommendation hos medarbetarna.
Även Skolinspektionens granskning av huvudmannen visar att huvudmannen i hög utsträckning
arbetar aktivt och systematiskt med att kompensera för elever vars förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen är påvisat sämre än andra elevers i syfte att stärka likvärdigheten i utbildningen.

Utveckling av undervisningen
Under flera år har Vittra arbetat med att utveckla undervisningen. Vid analys av resultaten på de
frågor i enkätundersökningen som handlar som kvaliteten på undervisningen, ser huvudmannen
samband med utfallet på andra frågor. Det finns en tydlig korrelation mellan upplevelsen av
undervisningens kvalitet samt upplevelsen av nöjdhet.
För grundskolan ses att elevernas och vårdnadshavarnas upplevelse av kvaliteten på undervisningen
ökat de senaste tre åren. Påståendet Jag är nöjd med undervisningen på min skola har gått från 68
procent 2019 till 70 procent i 2020 års undersökning. Motsvarande siffror bland vårdnadshavarna är
73 respektive 75 procent, vilket innebär en uppgång på 2 procenten för det senaste året. Även för
påståendet Min lärare gör så att jag får lust att lära mig mer ses en positiv ökning de senaste två
åren. Gällande förskolan ses att vårdnadshavarnas upplevelse av kvaliteten på undervisningen visar
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att 91 procent instämmer i att pedagogerna bidrar positivt till barnets inlärning och utveckling. Även
utfallet på frågan om pedagogerna hjälper barnet så att hen utvecklas så bra som möjligt landar på
91 procent i årets undersökning vilket är ungefär 7 procentenheter högre än föregående år. För
verktyget Funktionell Kvalitet i förskolan skattar sig personalen även högst avseende området
undervisning.
Under läsåret 2019/20 har flera insatser genomförts för att öka kunskapen bland skolpersonal
avseende hur undervisningen kan planeras utifrån olika barn och elevers förutsättningar och på så vis
göras mer tillgänglig för alla i en inkluderande skolverksamhet, vilket i sin tur kan öka motivationen
att vilja lära sig.
Insatser i form av kompetensutveckling på rektorsträffar och för samtliga skolenheters
elevhälsoteam kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som ett sätt att skapa en tillgänglig
och en inkluderande lärmiljö i för- och grundskolan har genomförts. Även föreläsningar för
skolpersonal avseende tillgänglighet och inkludering i undervisningen samt interna granskningar med
auskultationer och handledning av huvudmannens utvecklingsledare och kvalitetsansvarig har skett.
Lektionsstruktur som tydliggör mål och syfte med undervisningen, en varierad, inkluderande och
medveten undervisning, arbete med stödstrukturer för eleverna och samverkan i kollegiet anses vara
viktiga delar i arbetet med att skapa en inkluderande skolverksamhet som bidrar till barn och elevers
utveckling och lärande. I Vittra bedöms dessa vara framgångsfaktorer avseende utveckling av
undervisningen i huvudmannens skolenheter. Även Vittraboken där eleverna ges möjlighet till att
reflektera, utvärdera och planera runt sitt lärande är, och har under flera år, varit en framgång för att
skapa elevdelaktighet och motivation som en viktig del i både i barn och elevers utveckling.
Vidare är utvärdering av undervisningen av stor betydelse för utveckling av undervisningen. I Vittra
genomförs regelbunden utvärdering av undervisningen på hela skolenheten och dels har lärarna olika
metoder att löpande ta in barn och elevers åsikter och tankar för vidare planering.
I årets enkätundersökning ses ett positivt utfall avseende området Undervisning för såväl förskolan
som grundskolan, vilket tyder på att genomförda insatser haft en positiv inverkan på resultatet. Även
flickor och pojkar har i stort sett samma utfall när det gäller påståendet “Jag är nöjd med
undervisningen”, 70 respektive 71 procent.
Vidare visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning av huvudmannens åtta grundskolenheter, tydligt
att Vittraboken ger eleverna goda möjligheter till att reflektera över och ta ansvar för sin
lärandeprocess som en viktig del i att skapa motivation. Granskningen visade också att
undervisningen på de besökta skolorna präglas av variation, aktivt lärarstöd samt att lektionerna
följde en gemensam lektionsstruktur som utgick från att lärare tydliggör mål och syfte med
undervisningen.
Huvudmannens uppföljningsarbete visar att insatserna kring tillgänglighet i undervisningen, en
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inkluderande skolverksamhet samt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt anses ha en god
effekt på att utveckla undervisningen och kommer därmed fortgå kommande läsår för att utvecklas
än mer.
För fritidshemmet ses att föräldrarnas upplevelse avseende att Fritidshemmet erbjuder meningsfulla
aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling visar ett utfall på 74, vilket är oförändrat jämfört
med föregående år men en uppgång på cirka 8 procentenheter sedan 2018. Undervisningen i
fritidshemmet ska stimulera utveckling och lärande och under året har insatser såsom föreläsningar
och workshops för rektorer och fritidshemspersonal genomförts. Huvudmannens utvecklingsledare
har även arbetat riktat på att utveckla fritidshemmet på en del av skolorna. Huvudmannens
uppföljningsarbete avseende fritidshemmet visar att insatserna kring att utveckla fritidshemmet haft
en god effekt på att utveckla undervisningen och kommer därmed fortgå kommande läsår.

Prioriterade utvecklingsområden inför 2020/21
-

Likvärdighet
Bakgrund Alla barn och elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Vidare ska skolan
arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Huvudmannen ser
att det är ett fortlöpande arbete och därmed kommer det vara ett prioriterat
utvecklingsområde 2020/21. Flera olika insatser avseende området likvärdighet har påbörjats
under läsåret 2019/20 och kommer att fortgå. Exempel på pågående insatser är en
inkluderande skolverksamhet, ett språkutvecklande arbetssätt, elevhälsans främjande och
förebyggande arbete samt än mer förfina kvalitetsarbetet i syfte att främja alla barns och
elevers utveckling och lärande.
Huvudmannens långsiktiga arbete för en likvärdig bedömning och betygsättning kommer att
fortsätta genom ökad sambedömning samt skapa en kompetensutvecklingsinsats för
skolledare och pedagoger i samarbete med Karlstad universitet.

-

1–16-årsperspektiv
Bakgrund Som individ passerar man under sin skoltid många olika skolformer från förskola
till gymnasieskolan. Alla barn och elever oavsett ålder ska känna att de är en del i en större
helhet. I Vittra är det viktigt att skapa en röd tråd i hela verksamheten, både mellan arbetslag
och olika former av verksamheter såsom förskola, grundskola och fritidshemmet. Under
läsåret 2020/21 kommer Vittras pedagogiska riktning baserad på medvetet lärande, modig
kultur och tydlig struktur vara en utgångspunkt i ett arbete med ett 1–16-årsperspektiv.
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Huvudmannen kommer vidare fortsätta att utveckla arbetet med samverkan, rutiner och en
gemensam skolkultur som främjar övergångar mellan förskolan, förskoleklassen,
fritidshemmet och skolan.
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