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Hur arbetar Eden med sitt systematiska kvalitetsarbete? 

 
 
På Edens förskola, skola och fritidshem arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete. Detta 
är ett instrument för att säkra och utveckla förskolans, skolans och fritidshemmets kvalitet.  
 
Kvaliteten på Eden rör de förutsättningar verksamheten ges. En annan viktig del är hur det 
pedagogiska arbetet genomförts samt med vilken måluppfyllelse/kunskapskrav uppdraget i 
läroplanen utförts. Det är läroplanerna Lpfö 18 och Lgr11 som styr det pedagogiska 
arbetet. Målen att sträva mot/uppnå anger inriktning på vad Edens förskola, skola och 
fritidshem skall arbeta för och sträva mot/uppnå när det gäller det enskilda barnets 
utveckling och lärande. 
 
Kvalitetsarbetet skall kännetecknas av systematik, där arbetet tar sin utgångspunkt i en 
beskrivning av: 
 
VAR ÄR VI? 
Kunskap om uppdraget och om nuläget 
 
VART SKA VI? 
Tolka mål och skapa kriterier 
 
HUR GÖR VI/UPPFÖLJNING? 
Planera och genomföra 
 
UTVÄRDERING 
Följa, analysera, reflektera och lära 
 
ÅTGÄRDER 
Planera för förbättring 
 
Redovisningen av vår kvalité vänder sig: 
 
Inåt – den egna verksamheten 
Utåt – föräldrar och allmänhet 
Uppåt – kommunen, skolverket 
 
De allmänna råden disponeras utifrån områden som har betydelse för kvaliteten i 
förskolan, skolan och fritidshemmet enligt följande: 
 

 Förutsättningar – handlar om förskolans, skolans och fritidshemmets styrning och 
ledning, personalens kompetens, personaltäthet, barngruppens storlek och 
sammansättning, lokaler, material och miljö. 

 Arbetet i förskolan, skolan och fritidshemmet – vad sker i processer som äger rum i 
förskolans, skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet i förhållande till 
målen i läroplanen. Viktiga faktorer är personalens förhållningssätt, arbetssätt och 
samspel med barnen/eleverna, samarbetet med föräldrarna och utformningen av 
den pedagogiska miljön. 

 Måluppfyllelsekvalitén på den pedagogiska verksamheten bedöms utifrån 
måluppfyllelse och verksamhetens förutsättningar. 
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Målet att sträva mot är att hitta en röd tråd mellan kvalitetsredovisning och verksamheten. 
Det är viktigt att vi har ett system för uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse och 
kvalitet för att veta om och hur verksamheten uppfyller de nationella bestämmelserna i 
skollagen och läroplanen. Därefter måste en bedömning göras och ställning tas till vilka 
åtgärder som behövs för att förbättra kvaliteten i förskolan, skolan och fritidshemmet. 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras som ett stöd i arbetet med 
kvalitetsutvecklingen och för att synliggöra verksamhetens måluppfyllelse samt behov av 
utveckling. För att utveckla kvaliteten är det nödvändigt att föra dialog om förutsättningar, 
förskolans, skolans och fritidshemmets arbete och måluppfyllelse mellan föräldrar (enkät 
till föräldrarna), barn/elever, personal (enkät till elever och personal), styrelseledamöter 
och politiker. 
 

Årsschema över Edens systematiska kvalitetsarbete 

Som ett stöd i det kvalitetsarbetet har ett årsschema utarbetats så att inga delar missas. 
 
Januari  

 Revidering av likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling – skola 
och fritidshemmet. 

 Barnkonferens för förskolan. 
 
Februari 

 Kartläggning på skolan kring kön, könsidentitet. 
 
Mars  

 Redovisning av observation av undervisningen. 

 Trygghetskartläggning för förskolan. 
 
Maj  

 Kvalitetsenkäter ut till vårdnadshavare, elever och personal. 

 Djupintervjuer med vårdnadshavare vart annat år. 

 Kartläggning på skolan kring etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
 
Juni  

 Kartläggning av förskolans verksamhet. 

 Sammanställning och utvärdering av kvalitetsenkäterna, utvärdering av vårterminen 
förskolan, skolan och fritidshemmet lämnas in till rektor. 

 Överlämning mellan förskolan till F-klassen. 
 
Augusti  

 Handlingsplan och prioriterade mål ställs upp – konferenser för förskolan, skolan 
och fritidshemmet. 

 Revidering av likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling, förskola.  

 Överlämningar för samtliga klasser från F-klass till årskurs 6. 
 
September 

 Kartläggning på skolan kring funktionsnedsättning och sexuell läggning. 
 
Oktober 

 Trygghetskartläggning för förskolan. 
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November  

 Sociogram för förskolan, skolan och fritidshemmet. 

 Kartläggning på skolan kring området diskriminering ang. ålder. 
 
December  

 Utvärdering av HT för förskolan, skolan och fritidshemmet lämnas in till rektor. 
 

Löpande under året sker dessutom arbete med kompetensutveckling, finplanering, 
observationer, reflektioner, pedagogisk dokumentation, föräldrasamtal, gruppsamtal med 
barn och elever samt var fjärde vecka deltar specialpedagog på skolans arbetslagsmöte 
(F-3, 4-6 och fritidshemmet) då genomgång av elever sker. EHM sker 4 ggr/år. 
Det fortlöpande arbetet med vårt systematiska kvalitetsarbete sker av utsedda 
kvalitetspiloter. I gruppen ingår en från förskolan, en från fritidshemmet, en från skolan och 
rektor själv. 

 

Nyckeltal 
Edens förskola, skola och fritidshem i Höör 

Nyckeltal 2020/2021 2019/2020 2018/2019 
Antal  
barn i förskolan 

42 35 41 

Antal elever i 
förskoleklass 

20 20 20 

Antal  
elever i år 1-6 

112 111 114 

Antal elever på  
fritidshemmet 

Ca 70 Ca 70 Ca 70 

Antal  
pedagogtjänster 
på förskolan 

3 förskollärare 300% 
1 Ateljerista 100% 
2 barnskötare 200% 

3 förskollärare 300% 
1 Ateljerista 100% 
2 barnskötare 200% 
1 husmor 50%, hösten 2019 

4 förskollärare 300% 
2 barnskötare 200% 
1 resursped. 100% 
1 husmor 50% 

Antal 
pedagogtjänster 
i f-klass – 6 

1 förskollärare 70% 
1 lärare fritidshem 40% 
3 st 1-3 lärare 280% 
4 st 4-6 lärare 370% 
1 fritidsledare 50%  
1 snickare 30 % 
1 textillärare 30% 
1 musiklärare 20% 
5 resurspedagoger 300% 
1 specialpedagog 100% 

1 förskollärare 70% 
1 lärare fritidshem 40% 
3 st 1-3 lärare 280% 
4 st 4-6 lärare 370% 
1 fritidsledare 50%  
1 snickare 30 % 
1 textillärare 30% 
1 musiklärare 20% 
5 resurspedagoger 300% 
1 specialpedagog 100% 

1 förskollärare 60% 
1 barnskötare 50% 
5 st 1-3 lärare 500% 
4 st 4-6 lärare 340% 
1 fritidsledare 40%  
1 snickare 30 % 
1 textillärare 30% 
1 musiklärare 20% 
4 elevassistenter 305% 
1 specialpedagog 100% 

Antal  
pedagogtjänster  
på 
fritidshemmet 

1 lärare på fritidshem 60% 
1 fritidsledare 50% 
2 barnskötare 120% 
3 resurspedagoger 120% 

1 lärare på fritidshem 60% 
1 fritidsledare 50% 
1 lärare 10% 
3 barnskötare 120% 
2 resurspedagoger 80% 

2 fritidsledare 110% 
1 lärare 40% 
1 förskollärare 40% 
1 barnskötare 50% 
1 assistent 30% 

Antal  
servicetjänster 

1 skolchef tillika rektor 100% 
1 administratör 
/bitr rektor 100 % 
1 IT-tekniker 30% 
1 kock 100% 
1 kock 50% 
2 lokalvårdare 100% 
1 skolsköterska 8% 
1 vaktmästare 50% 
1 kurator 5% 
Skolan hyr in  
läkare och psykolog.  

1 skolchef tillika rektor 100% 
1 administratör 
/bitr rektor 100 % 
1 IT-tekniker 30% 
1 kock 100% 
1 kock 50% 
2 lokalvårdare 100% 
1 skolsköterska 8% 
1 vaktmästare 50% 
1 kurator 5% 
Skolan hyr in  
läkare och psykolog.  

1 rektor tillika förskolechef 100% 
1 administratör 
/bitr rektor 100 % 
1 IT-tekniker 30% 
1 kock 100% 
1 kock 50% 
1 lokalvårdare 75% 
1 skolsköterska 8% 
1 vaktmästare 50% 
1 kurator 5% 
Skolan hyr in  
läkare och psykolog.  
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Vår inne- och utemiljö 

Förskolan 

Förskolan bedriver sin verksamhet i två byggnader som har gemensam hall och kontor.  

 Avdelning Månen har ett stort allrum, tre mindre rum, eget kök, tre toaletter, 
personaltoalett och hall/tvätt.  

 Avdelning Solen har ett allrum, två mindre rum, pentry, två toaletter och hall.  
När ”sexårsgruppen” träffas på vårterminen, en gång i veckan så används ett klassrum på 
skolan och en gång i veckan utnyttjas församlingshemmets motionsrum. 
Alla barn delas in i mindre grupper; Frö, Groddarna, Knopparna och Blommorna från kl 
9.00 – 11.00, fyra dagar i veckan. 
Förskolan använder ”baksidan” av prästgården samt baksidan av förskolan vid deras 
utevistelse men även närmiljön kring Eden.  
 
Skolan 

Förskoleklassen vistas i fritidshemmets lokaler med ett allrum, tre mindre rum, hall och tre 
toaletter och en personaltoalett. Idrotten bedrivs i församlingshemmets motionslokal. På  
”utestunderna” använder f-klassen framsidan av prästgården.  
 
Klass 2 och 3 har sina klassrum på övervåningen och klass 1, 4 - 6 på nedervåningen i 
prästgården och de har tre hallar med toaletter. Träslöjd bedrivs i den nyinköpta 
fastigheten på Centralgatan. Musiklektioner bedrivs på Musikskolan och ämnet kultur i 
stora salen (matsalen) på fritidshemmet. Idrottslektionerna bedrivs november till mars i 
hyrd idrottshall (Kubelidens idrottshall) för klass 3 – 6 och för klass 1-2 motionsrummet i 
församlingshemmet. Under april till oktober hyrs Jeppavallen. Vid simlektionerna har vi 
tillgång till simhallen i Höör. 
På rasterna används skolgården på framsidan. ”Gröningen” med fotbollsplan utanför 
församlingshemmet används också regelbundet för rastverksamheten. 
 

Fritidshemmet 
Fritidshemmet bedrivs i egen byggnad. Fritidshemmet består av en nedervåning med 
allrum, tre mindre rum, ett ”skaparrum”, tre toaletter och en personaltoalett. Övervåningen 
består av stor sal (matsalen) och ett skolkök. Fritids använder sig av framsidan av 
prästgården på Eden och närmiljön kring Eden. 
 

Eden generellt 
Eden har ett uteklassrum (ett tält) med ”bord” och ”stolar” för 60 personer. 
Detta ”klassrum” används av alla verksamheterna på Eden. 
 

Våra samarbetspartner 

Svenska Kyrkan i Höör 

 1 diakon som finns med i Edens krisgrupp 

 församlingspedagog har haft andaktsstunder med F-klassen 

 skolkör som leds av kyrkomusiker 
 
Höörs kommun 

 Nätverksträffar med BUP och IFO 2 ggr/år (har utgått p g a coronapandemin) 

 Musikskolan 
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Tillsyn och inspektion 

 Räddningstjänsten Skånemitt utförde tillsyn av det systematiska 
brandskyddsarbetet (SBA) den 9 september 2020. 

 Miljöenheten från Höörs kommun utförde en livsmedelskontroll den 16 oktober 
2020. Kontrollen gjordes i form av en oanmäld inspektion. 

 
 

A. Mål 
Prioriterade mål för läsåret 2020 - 2021 

 

1. Förskolan: Att öka förståelsen av värdet att bo i ett samhälle präglat av mångfald. 
 

   Att utveckla dokumentationen kring det enskilda barnets utveckling. 
 
 

2. Skolan:  Att öka förståelsen av värdet att bo i ett samhälle präglat av mångfald.
  
 
 

    
3. Fritidshemmet: Att öka förståelsen av värdet att bo i ett samhälle präglat av mångfald. 
 
   Att hitta tydligare rutin och struktur på att använda bloggen i Tyra- 
   appen. 

 
 
 
B. Utvärdering  
Genomförda utvärderingar är kopplade till de prioriterade målen. 
Förskolan 

Förskolans personal har gjort sin egen utvärdering av verksamheten. Föräldrar har deltagit 
i Edens kvalitetsenkät och gett synpunkter i enkäterna. Personalen har även lämnat in 
utvärdering och en beskrivning av deras arbetssätt för att uppnå de prioriterade målen. 
Förskolans kartläggning används som ett verktyg för att utvärdera det gångna läsåret.  
 

Skolan 

På skolsidan har svaren i enkäterna från elever, föräldrar och personal varit ett hjälpmedel 
för utvärdering av våra prioriterade mål. Ämnesansvarig lärare lämnar in en utvärdering på 
hur eleverna ligger till i förhållande till kunskapskraven. Lärarna har även lämnat in 
utvärdering och en beskrivning av deras arbetssätt för att uppnå de prioriterade målen. 
Trygghet och trivselenkäten genomfördes ej hösten 2020. Edens TT grupp tog och 
genomförde två enkäter med eleverna våren 2021 inom området av kön och könsidentitet 
och etnicitet och religion.   
 

Fritidshemmet 
Fritidshemmets personal har gjort sin egen utvärdering av verksamheten och föräldrar 
samt elever på fritids har gett synpunkter i enkäterna. Personal har även lämnat in 
utvärdering och en beskrivning av deras arbetssätt för att uppnå de prioriterade målen. 
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C. Arbetsformer och arbetssätt 

Metoder och arbetssätt som valts för att åstadkomma de redovisade målen: 
 
Förskolan, skolan och fritidshemmet:  
Att öka förståelsen av värdet att bo i ett samhälle präglat av mångfald. 
Vid första tillfället då alla personal samlades i augusti föreläste/berättade två diakoner från 
Lunds stift om deras mångfald/integrationsarbete. I föreläsningen ingick även vissa 
gruppövningar. Under tidig höst träffades all personal en kväll för att tillsammans se en film 
som belyste integration/segregation/assimilation och utifrån denna arbetades det i mindre 
grupper med tillhörande frågeställningar.   
Läsårets temaarbete, ”75 år!”, innehöll moment där mångfaldsbegreppet belystes. Som  
t ex den teateruppsättning som framfördes av personalen där olikheter och likheter lyftes 
samt värdet av mångfald.  
 
Förskolan har arbetat intensivt med att skapa en förståelse för begreppet mångfald. De 
har läst böcker och sett filmer som berör ämnet. Personalen har kontinuerligt lyft fördelar 
med mångfald i olika former i vår miljö. De har bl a utforskat närområdet, upptäckt olika 
kulturer och länder samt ätit mat från olika kulturer.  
 
Skolan har bl a haft mycket diskussioner/samtal i klassrummen, haft värdegrundsövningar, 
arbetat aktivt med barns olika förutsättningar (skola/utbildning/boende etc.), arbetat med 
hållbar utveckling med fokus på de globala målen, genom litteratur, genom G.O.T.D (korta 
lektioner utifrån specifikt ämne) utifrån framförallt de länder som köket serverat mat ifrån 
1g/mån under vt, belyst olika perspektiv från Lilla Aktuellt (ex vattentillgång/toaletter), 
arbetat med barnkonventionen samt spelat, sjungit och dansat med koppling till olika 
länder och kulturer på musiken.  
 
Fritidshemmet har bl a haft diskussioner/samtal med eleverna om mångfald och vad de 
kan se i samhället som präglas av mångfald såsom maträtter, musik och kultur. 
 

Förskolan 

Att utveckla dokumentationen kring det enskilda barnets utveckling. 
Personalen har dokumenterat mera i barnens portfolio i Tyra-appen.  
 

Skolan: 

Att eleverna upplever studiero på lektionerna. 
Lärarna har arbetat med tydligare struktur och ramar, goda relationer och tydliga  
instruktioner. De har också använt sig av ”classroomscreen”, rörelsepauser, olika  
belöningssystem/grupptävlingar med initiativ från eleverna, tydligt regelarbete och  
reflektion kring dessa, Edens tre värdeord (engagemang, kunskap och trygghet),  
utvärderingar, olika metoder som t ex ”sänka volymen med vattenfall”, höga förväntningar  
samt speglat det positiva beteendet och kopplat studieron till självledarskapet. 
 

Fritidshemmet:  
Att hitta tydligare rutin och struktur på att använda bloggen i Tyra-appen. 
Personalen har eftersträvat att få rutiner för att på enkelt sätt lägga ut blogginlägg i Tyra-
appen. De har även haft som delmål att bestämma hur många blogginlägg som skall göras 
i veckan. De har utsett bloggansvarig och involverat eleverna att skriva inlägget 
tillsammans med pedagogerna.  
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D. Resultat och måluppfyllelse 

Måluppfyllelse, en bedömning av vilken mån verksamhetens prioriterade mål har 
uppnåtts: 

 

Förskolan, skolan och fritidshemmet:  

Att öka förståelsen av värdet att bo i ett samhälle präglat av mångfald. 
Förskolepersonalen anser att de har skapat en förståelse för närmiljön och att vi bor i Höör 
och i landet Sverige. Personalen har hört barnen i samtal prata om att människor är olika 
och kan ha olika familjekonstellationer och att det är ok. De ser ett större intresse, 
medvetenhet och förståelse hos barnen för andra kulturer.  
 
Utvärderingarna på skolan visar att en del lärare anser att de inte ser någon direkt skillnad 
eller endast till viss del. Andra lärare upplever att deras elever blivit mer intresserade av 
andra kulturer, möjligen lite mer öppen attityd, större insikt och förståelse samt ett ökat 
engagemang.  
 
Fritidshemmets personal kan inte se att det skett någon förändring.  
 
I årets enkät kan vi dock se att den frågan som rör Edens arbete med att  
medvetandegöra människors lika värde såsom nationalitet för barnen och eleverna  
visar gott resultat på 95,14 %.  
 
Förskolan: 

Att utveckla dokumentationen kring det enskilda barnets utveckling. 
Förskolepersonalen anser att, tack vare, portfolioarbetet i Tyra-appen så har 
utvecklingssamtalen upplevts smidigare. De anser dock att de är i behov av att utöka den 
individuella dokumentationen i alla aktiviteter.  
I årets enkät kan vi se att frågan som rör den individuella utvecklingsplanen (IUP) och att 
denna ger en heltäckande bild av barnets utveckling blivit betydligt bättre än förra året. 
Detta resultat har ökat från 72,22% till 82,14%. 
 

Skolan:  
Att eleverna upplever studiero på lektionerna. 
Flera lärare upplever att det blivit mer studiero och att de ser en stor skillnad sedan arbetet  
påbörjades höstterminen 20. De ser att tydlighet och struktur har gynnat eleverna, att  
klistermärken har sporrat eleverna och hjälpt dem att samarbeta för att nå studiero samt  
att de har blivit mer medvetna och  självständiga. Någon lärare upplever att det varit  
ganska stökigt kring en enskild elev vilket påverkat studiero för samtliga. De åtgärder som  
gjorts har haft minimal effekt och kanske hade det varit bra med tillgång till ett av   
arbetsrummen.  
I årets enkät gällande frågan om eleverna upplever studiero på lektionerna visar på ett  
sämre resultat än fjolårets. Läsåret 19-20 visade resultatet att ”instämmer till viss del,  
instämmer inte alls” uppsteg till 19,86% medan årets enkät visade hela 29,19%, vilket är  
en betydligt sämre utveckling.  

 
Fritidshemmet:  
Att hitta tydligare rutin och struktur på att använda bloggen i Tyra-appen. 
Fritidspersonalen anser att de behöver fortsätta att få till rutiner som håller för att 
kontinuerligt få ut blogginläggen. De anser även att de behöver få ut de små tillfällena som 
sker på fritids och involvera eleverna mer i inläggen.     
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Måluppfyllelse i förhållande till nationella målen/lokala arbetsplanen 

Minst 90 % av eleverna i årskurs 1, 2, 4 och 5 bör vara på väg mot de godtagbara 
kunskapskraven förutom årskurs 1 i Svenska som skall ligga på 100% och i årskurs 6 skall  
100 % klara de godtagbara kunskapskraven.  
Årskurs 3 skall 100 % klara de godtagbara kunskapskraven i ämnen som svenska, 
matematik, No och So och i de resterande ämnen 90 %.  
 

Ämne Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 

Svenska 99,14% 90,50% 96,29% 96,67% 97,73% 100% 

Matematik 100% 95,76% 98% 88,33% 92,50% 94% 

Engelska 96,67% 100% 93,38% 93,75% 85,60% 100% 

No 100% 100% 100% X X X 

Biologi X X X 100% 87,50% 100% 

Kemi X X X 100% 100% 100% 

Fysik X X X 100% 100% 100% 

Teknik 100% 100% 100% / / / 100% 100% 

So 100% 99,54% 100% X X X 
Samhällskunskap X X X 100% 100% 100% 

Historia X X X / / / 100% 100% 

Religion X X X 96,67% 100% 97,35% 

Geografi X X X 90% 100% 100% 

Spanska X X X X X 100% 

Tyska X X X X X 100% 

Bild  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Hemkunskap X  X X 100% X 

Musik 100% 100% 99,17% 100% 98,89% 100% 

Idrott 100% 100% 100% 98,89% 100% 100% 

Slöjd X X 100% 99,50% 100% 100% 
Sammanlagda % 
satsen  

 
99,53 % 

 
98,42% 

 
98,68% 

 
 97,22% 

 
  97,64% 

 
99,49% 

 
 

I årskurs 1 är resultatet i ämnet svenska på 99,14 %, då elev utifrån målet ”eleven ska 
kunna föra enkla resonemang om texters innehåll och jämföra detta med vad eleven själv 
har upplevt där elev har svårt att berätta utifrån vad hen själv har upplevt. Klassläraren 
kommer att arbeta vidare med detta samt desto äldre eleven blir ökar hens 
omvärldsuppfattning.  
 
I årskurs 3 i ämnet svenska har resultatet blivit 97,78 % p g a att elev inte klarat målet 
”eleven skall kunna förstår ganska bra vad hen läse. Eleven berättar på ett enkelt sätt om 
det hen tycker är viktigt i texten. Några elever har inte uppnått målet ”eleven skall med flyt 
kunna läsa texter som handlar om saker som hen känner till. Eleven använder metoder för 
läsning som fungerar ganska bra”. Några elever har även inte nått ända fram gällande 
målet ”eleven skall kunna stava ord som hen ofta använder och ord som är vanliga i texter 
som handlar om saker som hen känner till. Eleven använder stor bokstav, punkt och 
frågetecken”. haft svårt för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla 
rutinuppgifter med tillfredsställande resultat samt problemlösning. Åtgärdsprogram finns 
upprättade med plan framåt. 
De fyra mål i matematik år 3 som inte uppnåtts av samtliga elever finns åtgärdsprogram 
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I årskurs 5 i ämnet biologi har resultatet blivit 87,50 % då läraren gällande målet ” eleven 
har kunskaper om människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt hur identitet, 
relationer, kärlek och ansvar påverkar vår hälsa.” endast har hunnit med puberteten. Detta 
kommer att gås igenom läsåret 21-22. 
I ämnet engelska blev resultatet 86,50% då några elever har utmaningar inom tre mål.  
Åtgärdsprogram har upprättas för dessa elever där extra insatser har utarbetats.  

 

Nationella proven 

 
Årets nationella prov för årskurs 6 genomfördes inte p g a coronapandemin. Däremot 
genomfördes de nationella proven för årskurs 3 men inget som skulle rapporteras in till 
Skolverket.   
 

 

Betyg 

 
Elevers terminsbetyg på våren år 2019, 2020 och 2021 och anges i % 

Ämne Betyg A Betyg B Betyg C Betyg D Betyg E Betyg F 

Vårterminen 19 20 21 19 20 21 19 20 21 19 20 21 19 20 21 19 20 21 

Bild 10 13 22 10 20 22 65 54 34 10 13 11 5 0 11 0 0 0 

Engelska 0 13 50 30 13 0 30 34 6 25 7 11 5 33 33 5 0 0 

Hemkunskap X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Idrott 0 27 0 30 7 11 30 26 39 30 20 22 5 20 28 5 0 0 

Matematik 0 20 28 5 0 0 20 40 16 50 7 16 25 33 34 0 0 6 

Musik 0 40 0 0 0 28 55 33 16 30 20 28 10 7 28 0 0 0 

Biologi 0 13 16 10 13 6 45 40 16 40 27 28 0 7 34 5 0 0 

Fysik 0 13 22 10 26 6 45 27 11 30 27 22 10 7 39 5 0 0 

Kemi 0 0 0 10 13 22 45 47 28 40 13 39 0 27 11 5 0 0 

Geografi 0 13 0 15 7 28 55 47 22 25 26 0 0 7 50 5 0 0 

Historia 0 0 0 10 13 28 65 54 22 25 13 6 0 20 44 0 0 0 

Religion 5 0 17 30 13 11 45 34 17 15 46 6 5 7 43 0 0 6 

Samhälls-
kunskap 

5 13 28 10 7 0 50 40 22 25 20 11 10 20 39 0 0 0 

Slöjd 5 33 6 35 33 17 55 20 22 0 14 44 5 0 11 0 0 0 

Svenska 0 7 33 30 20 0 55 40 6 10 20 22 5 13 39 0 0 0 

Teknik 0 20 0 5 0 22 50 33 17 25 40 22 15 7 39 5 0 0 

Modernt 
språk 

0 7 17 10 35 26 25 15 6 10 7 17 0 7 34 5 0 0 

 
Antalet elever år 2019 20 st, år 2020 15 st och år 2021 18 st. Detta gör att en elev år 2019 
är 5 % och år 2020 är 7 % och år 2021 är 6 %. X = har ej haft ämnet. 
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E. Analys och slutsatser 

Här i vår rapport redovisar vi de prioriterade målen som uppkom efter den genomförda 
kvalitetsenkäten 2020-2021. Efter årets resultat kommer vi även fram till nya prioriterade 
mål som kommer att gälla för våra olika verksamheter på Eden under 2021-2022. Efter 
kvalitetsenkäten är gjord görs det en analys och nya prioriterade mål upprättas.  
Handlingsplan upprättas i augusti månad och samtidigt upprättas det en handlingsplan 
efter personalens utvärderingar. I juni månad görs en kartläggning av förskolans arbete 
och därefter upprättas det en handlingsplan. Detta kommer att ske kontinuerligt under hela 
året och redovisas på hemsidan. 
 

Våra prioriterade mål har uppnåtts.  
 
Vårt gemensamma prioriterade mål för samtliga verksamheter på Eden ”att öka 
förståelsen av värdet att bo i ett samhälle präglat av mångfald” har enligt många av 
personalen gett barnen/eleverna en ökad förståelse för människors olikheter, nyfikenhet, 
medvetenhet, större insikt, förståelse samt lite mer öppen attityd. Dock kan några lärare 
inte se någon märkbar förändring utifrån arbetet med det prioriterade målet. Vi anser att en 
del av våra grundläggande värdering kan vara svåra att förändra då barn/elever präglas i 
mångt och mycket av familjens värderingar. Vi kan se att detta arbetet är bara påbörjat och 
det krävs mer arbete för att nå hållbar förändring. Vi tror dock att förståelsen av värdet  att 
bo i ett samhälle präglat av mångfald har ökat.  
 

Förskolans prioriterade mål att utveckla dokumentationen kring det enskilda barnets 
utveckling upplever förskolepersonalen har underlättat i deras arbete med framförallt 
utvecklingssamtalen. Vi ser dock att detta arbete behöver fortsättas att utvecklats framåt 
och gälla samtliga aktiviteter på förskolan.  
 

Gällande fritidshemmets prioriterade mål ”att hitta tydligare rutin och struktur på att 
använda bloggen i Tyra-appen” kan fritidspersonalen se att det behövs tydligare rutiner för 
blogginläggen samt även uppmärksamma mindre tillfällen som sker på fritids. Vi ser att det 
behövs en större involvering av eleverna med skapandet av blogginläggen på fritids.  
 
Utvecklingsmålet för skolan ”att eleverna upplever studiero på lektionerna” anser lärarna 
har gjort en stor skillnad sedan arbetet påbörjades hösten 20. Som beskrivet under 
resultat och måluppfyllelse så ser lärarna att en större tydlighet och struktur har gynnat 
eleverna, belöningssystem har sporrat eleverna och lockat till samarbete samt att eleverna  
blivit mer medvetna och självständiga. Vi kan se att våra lokaler ibland inte räcker till då 
större tillgång till grupprum hade varit att föredra. Siffrorna i enkäten visade dock en klar 
försämring och vi tänker att vår omorganisation under vecka 2-7 gjorde tydligt för eleverna 
att det blev en ökad studiero och när man sedan gick tillbaka till den ordinarie 
undervisningen i helklass i vecka 9 kan detta ha blivit mer påtagligt för eleverna.  
På grund av de höga siffrorna i enkäten samt att vi ser att studieron är grundläggande för 
elevernas skolsituation kommer vi att fortsätta att ha detta som ett utvecklingsmål. 
 
Utvecklingsmålet för förskolan att utemiljön skulle bli mer stimulerande för barnen och att 
utemiljön därför behövde en uppfräschning visade ett positivt resultat i årets enkät från 
75% till 86,67%. 
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F. Nya utvecklingsmål 
I vår kvalitetsenkät för förskolan låg ett område över 20% gällande att man som personal 
inte upplever matsituationen som trivsam och värdefull. Då barnantalet har ökat på 
förskolan under förra läsåret ser vi att den ökade belastningen påverkar matsituationen. 
Förskolepersonalen behöver arbeta med att hitta lösningar som underlättar för att 
matsituationen ska kännas mer trivsam och värdefull, men det faktiska barnantalet kan vi i 
nuläget inte förändra. Vi väljer därför att göra detta till ett nytt utvecklingsmål. 
 
Då förskolan upplever att målet ”att utveckla dokumentationen kring det enskilda barnets 
utveckling” förbättrats men samtidigt behöver fortsättas att utvecklas väljer vi även detta 
som ett nytt utvecklingsmål för förskolan. 
 
Det prioriterade målet för skolan läsåret 20-21 ”att elever på skolan skall uppleva studiero 
på lektionerna” upplevs har förbättrats mycket enligt personalen men däremot siffrorna i 
enkäten visar på ett sämre resultat än förra årets enkät. Då vi fortsatt anser att studieron är 
grundläggande för elevernas lärande och utveckling behöver detta vara ett fortsatt 
utvecklingsmål.  
 
Då målarbetet (föräldrar känner till målen för sitt barn och eleverna känner till målen) har 
försämrats i årets enkät trots att lärarna arbetat aktivt med detta ser vi att vi behöver 
fortsätta och justera åtgärderna för att nå ett bättre resultat i enkäten. Därför väljer vi att 
även ha detta som ett utvecklingsmål för läsåret 21-22. 
 
I fritidshemmets utvärdering framkom att det finns ett fortsatt behov av ”att hitta tydligare 
rutin och struktur på att använda bloggen i Tyra-appen” och därför väljer vi att ha detta 
som ett utvecklingsmål. 
Enkäten visade ett sämre resultat gällande en trivsam och värdefull matsituation och 
hamnade över 15%. Vi kan dock se i kommentarer att föräldrar nämnt att deras barn 
behöver mer tid att äta under lunchen. Kvalitetsgruppen upplever att man både från elever 
och föräldrars håll blandar ihop lunch med frukost och mellis. Vi väljer därför att inte att ha 
detta som ett utvecklingsmål då personalen arbetar aktivt med detta och de ser en 
skillnad.  

 

G. Nya prioriterade mål  
Efter genomgång av sammanställningen av enkätsvaren finns det områden som behöver 
förbättras. Varje verksamhet får ett till två prioriterade mål att jobba med under läsåret 
2021-2022.  
Vi har tidigare beslutat, att när man slår samman graderingen 1 och 2 från enkäten 
(1=instämmer inte alls och 2= instämmer till viss del) och om det överstiger 20 % blir det 
område som behöver ses över. Vi ser även på de områden som hamnar mellan 15-20%. 

 
I förskolans kartläggning av förskoleverksamheten framkom att det finns behov i 
verksamheten att arbeta mer med förståelse för hur människors olika val i vardagen kan 
bidra till en hållbar utveckling. Med anledning av detta blir detta ett prioriterat mål för 
förskolan.   
 
På skolsidan hamnade ”Eden visar sin kristna inriktning” över 20% dock kan vi se att 
pandemin har försvårat våra vanliga rutiner såsom morgonandakt, bibeläventyr och 
kyrkobesök. Vi ser att dessa rutiner förhoppningsvis blir möjliga under kommande läsår 
och därför väljer vi att inte sätta in ytterligare åtgärder.  
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Även ”verksamheten bedrivs i lämpliga lokaler” hamnade över 20% men vi har de lokaler 
vi har dock ser vi att det kan underlätta till viss del med omflyttningar av klassrum som 
gjorts sommaren 21. Därför väljer vi att inte göra ytterligare åtgärder för detta.   
 

I enkäten hamnade frågeställningen ”eleverna upplever att skolarbetet är intressant och 
roligt” på 19,74%. Vi i kvalitetsgruppen kom fram till att denna frågeställning är av stor vikt 
för elevernas fortsatta lärande och hälsa. Lärare kan också se att det finns en större 
konkurrens i dag från sociala medier, telefoner och datorer som fångar elevernas intresse 
och därför valde vi detta som prioriterat mål läsåret 21-22. 
 
Det framgick i fritidshemmets utvärdering att det finns ett behov av att utveckla 
fritidshemmets utomhuspedagogik och personalen kunde se fördelar under den tiden vi 
hade en omorganisering under vecka 2-7 där halva klasserna hade utomhuslektioner. Vi i 
kvalitetsgruppen valde att fritidshemmet därför ska ha detta som ett prioriterat mål. 
 

 
Edens prioriterade mål och utvecklingsmål för läsåret 2021-2022 
 
Förskolans prioriterade mål: Att arbeta med förståelse för hur människors olika val i 

     vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 
 

Förskolans utvecklingsmål: Att utveckla dokumentationen kring det enskilda barnets 
     utveckling.   

 

     Att matsituationen skall bli trivsam och värdefull. 
 
 

 

Skolans prioriterade mål: Att  eleverna upplever att skolarbetet är intressant och 

     roligt. 
 
Skolans utvecklingsmål:  Att elever på skolan skall uppleva studiero på lektionerna 

 

     Att föräldrar känner till målen för sitt barn och eleverna 
     känner till målen. 
    

 

 

Fritidshemmet prioriterade mål: Att utveckla fritidshemmets utomhuspedagogik.  
 

Fritidshemmets utvecklingsmål: Att hitta tydligare rutin och struktur på att använda 

      bloggen i Tyra-appen. 
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Edens kvalitetspiloter 2021-2022 
 

_______________________________________ Mathias Martinsson – Förskolan 
 
 
_______________________________________Emma Götulf – Skolan 
 
 
_______________________________________Mikael Sparrhult - Fritidshemmet 
 
 
Höör, augusti 2021 
 
 
 
Skolchef tillika rektor 
Kent Karlsson      
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