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KVALITETSREDOVISNING AV DE PEDAGOGISKA
VERKSAMHETERNA 2006

Förskola
Förutsättningar
Under år 2006 omfattade Kungsholmens kommunala förskoleverksamhet 1 340 barn. Nämnden
har haft verksamhet vid 29 adresser med sammanlagt 90 avdelningar/grupper organiserade i åtta
resultatenheter. Enheterna omfattar mellan tre och fem förskolor som var och en leds av förskolerektor och biträdande förskolerektor. En förskola är knuten till en grundskola.
De flesta förskolorna arbetar med förskolepedagogik influerad av Reggio Emilia. Men det finns
också, freinetpedagogik, naturförskola, finskspråkig förskola, öppen förskola som bl.a. har särskild verksamhet för adopterade barn. Det finns även en avdelning för infektionskänsliga barn
och en avdelning för barn med rörelsehinder. Inom Kungsholmens stadsdelsnämnd administreras också Stockholms stads hörsel- och dövförskoleverksamhet. Den består av två delar; förskola med cirka 85 barn och resurser för hörselhabilitering och psykosocialt stöd.
För att kunna uppfylla barnomsorgsgarantin och samtidigt sänka antalet barn per grupp pågår en
aktiv utbyggnad av förskoleverksamheten. Platsgarantin har uppfyllts under året. Barnantalet
har under året vid de tre mättillfällena rört sig runt 15 barn per grupp totalt sett, med 13-14 barn
i de yngre grupperna (1-3 år) och 16 barn i de äldre (3-5 år).

Faktaruta
Antal avdelningar/grupper:

90

Antal inskrivna barn:

1340

Antal personal; förskollärare,

104

barnskötare

142

Antal barn med annat modersmål:

235 barn (17,5 %)

Antal personal med specialpedagogisk

8+11 (den senare siffran anger hörsel-och

kompetens:

dövförskoleverksamhetens personal)

Andelen flerspråkiga barn inom Kungsholmens förskolor är 17,5 %. Då är även 30 döva
och/eller hörselskadade barn inräknade som kan teckenspråk.
Specialpedagogisk kompetens finns samlad inom Resurscentrum som alla förskolor har tillgång
till. Därutöver har enheterna åtta pedagoger med specialkompetens anställda. Hörsel- och
dövförskoleverksamheten har därutöver 11 personer med specialkompetens.
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Principer för personalens kompetensutveckling
Personalens kompetensutveckling tas regelbundet upp på planeringsdagar och arbetsplatsträffar.
Enskild fortbildning planeras under de årligen återkommande utvecklingssamtalen. Ofta görs en
individuell handlingsplan upp. Under året har utbudet av fortbildning varit stort genom
Kompetensfondens erbjudanden.

Ledarskap/ledningsstruktur
Förskoleenheterna är organiserade med förskolerektor och biträdande förskolerektor. Många
förskolor har också speciellt utsedda med platsansvar. Andra har ansvaret uppdelat i olika
ansvarsområden som är utlagda på olika personer inom förskolan. Delaktighet och
ansvarstagande stimuleras genom deltagande i nätverk och viss rotation av ansvar inom
arbetsplatsen.

Mötesformer
Exempel på möten som förekommer inom förskoleverksamheten:
 Planeringstid, varje vecka
 Ledningsgrupp, varje månad
 Arbetsplatsträff, varje månad
 Föräldramöten, minst ett per termin
 Förskoleråd, minst två per termin
 Samverkansmöten, två per termin
 Nätverksträffar i enheten, några per termin
 Pedagogiskt nätverk på Kungsholmen, varje månad
 Därutöver har förskolorna cirka 4 planeringsdagar per år då man försöker samla all
personal.

Nämndens mål för förskolan





Förskolan ska vara rolig, stimulerande, trygg och utvecklande.
Förskoletiden ska vara en tid av lustfyllt lärande.
Förskolan ska bidra till jämställdhet och tillvarata mångfaldens möjligheter.
Föräldrar ska med förtroende kunna lämna sina barn i förskolan.

Resultat samt bedömning och analys av måluppfyllelsen
Normer och värden
Läroplanen för förskolan och Stockholms stads förskoleplan har stor betydelse när det gäller
förskoleverksamhetens normer och värden. Det handlar om att erbjuda en trygg miljö, en pedagogik som stimulerar det enskilda barnets utveckling och lärande samt det sociala samspelet i
gruppen.
Samtliga förskoleenheter har fortsatt arbetet med värdegrundsfrågor under 2006. Förskolepersonalens eget förhållningssätt har diskuterats och satts i relation till arbetet med barnen. I
arbetet med barnen har pedagogerna bl.a. haft fokus på kamratskap och respekt. Pedagogerna
synliggör barnens bearbetning av konflikter så den sociala förmågan får möjlighet att stärkas
och utvecklas.
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Flera förskolor kan se resultat av det gångna årets arbete i form av att barnsynen har förändrats
till ett synsätt med barnet mer i centrum.
Alla förskoleenheter har under hösten fått kompetensfondsmedel tilldelade för att arbeta med
genusfrågor. Föreläsningar, handledning, övningar och analyser av såväl beteende som rum har
genomförts och målet har varit att medvetandegöra hur pedagogernas eget beteende påverkar
barnen. Arbetet fortsätter under 2007.
Förskolorna arbetar också vidare med sina likabehandlingsplaner.
Arbetet med barn i behov av särskilt stöd sker i samarbete med föräldrar och Resurscentrum
som har kontinuerlig kontakt med förskolorna.
Förskolorna har kontinuerlig kontakt med stadsdelens Resurscentrum när det gäller barn i behov
av särskilt stöd. Resurscentrum representerar olika yrkesområden och har tillsammans en stor
tvärfacklig kompetens. Olika yrkesutbildningar finns representerade som t.ex. psykolog, resurspedagog, socionom, speciallärare, talpedagog. Här finns också biståndsbedömare för barn och
ungdomar som har behov av insatser enligt LSS. Många gånger har barn behov av insatser både
i förskolan och under fritiden. Genom samordningen inom resurscentrum kan bättre och effektivare stöd erbjudas.
Genom att samla resurser och personer med olika utbildningar, kompetenser och funktioner
under ett tak ges möjlighet till samordningsvinster och tidiga, snabba och förebyggande insatser
för stadsdelens barn och ungdomar. Möjlighet ges även till en gemensam överblick av insatserna.
Nedanstående är några av Resurscentrums vanligaste insatser gentemot förskola-skola:
• Resurspedagog, speciallärare och förskolepsykolog erbjuder handledning/konsultation.
• Talpedagog erbjuder talpedagogiskt stöd och metodhandledning till personal och i viss mån
till föräldrar.
• Förskolan och skolan erbjuds möjlighet att låna specialpedagogiskt material, datorer och
program, litteratur samt videofilmer som komplement till handledning.
• Förskolan och skolan köper tjänst att fördela medel för barn i behov av särskilt stöd till
stadsdelens förskolebarn och skolelever.
• När ett förskolebarn eller en skolelev bedöms vara i behov av en placering utanför
förskolan/skolan handläggs dessa ärenden i samråd med bl.a. föräldrar, förskola, skola och
Familjeenheten inom Individ och familj. Resurscentrum har medel avsatta för dessa insatser
inom sin verksamhet.
• Resurscentrum bistår förskolans och skolans personal i planeringen och uppföljningen av
övergången mellan förskola och skola.
• Resurscentrum finns representerade i Centrala stadens basteam, som utreder barn och
ungdomar med ADHD/DAMP-problematik.
• Personal från resurscentrum leder föräldracirklar enligt Komet-modellen. Stöd till föräldrar
med konflikt- och gränssättningsproblem.

Utveckling och lärande
Miljön och verksamheten ska vara utmanande, spännande och rolig. Lekens betydelse är viktig.
I leken utvecklar varje barn sin kommunikativa och sociala kompetens. De utvecklar också sin
empatiska förmåga och får kunskap om sig själva vilket i sin tur är identitetsskapande och stärker självtilliten.
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När barnen får välja och pröva själva stärks deras självkänsla och genom att pedagogen finns
till hands och vägleder barnen i olika situationer kan barnens självkänsla och inlevelseförmåga
utvecklas.
Förskolorna har fortsatt att arbeta med språkutveckling som också pedagogerna har fått fortbildning i. En förskola beskriver det så här:
”Då pedagogerna fått kompetensutbildning i språkutveckling så ser vi att de arbetar mycket
medvetet med hur de tilltalar barnen. Vi ser mindre av uppmaningar och mer samtal istället. De
använder sig mycket av synonymer och barnen får mycket taltid och stort talutrymme. Vi kan
hos barnen se ett resultat av att de vågar berätta mycket för varandra i grupp och att de blivit bra
på att skriva och berätta egna sagor.”
En annan förskola har arbetat i temagrupper. De beskriver det på följande sätt:
”Det arbetet har resulterat i att skriva egna sagor, sånger, skapande i olika material, experimenterande och drama lekar. Barnen har fått nya kunskaper, kreativiteten har utvecklas. Barnen har
fått begrepp om siffror, enkel matematik och har utvecklat ett sinne för bokstäver.
Enligt brukarundersökningen som vi gjorde i februari – 06 (svarsfrekvens var 91%) instämmer
73% i påståendet ”mitt barn får bra kunskaper genom tema och projekt” och i påståendet ” det
är ett stimulerande innehåll i verksamheten” instämmer 92% av föräldrarna.”
Förskolorna fortsätter diskussioner kring barnens lärande och försöker hitta fler metoder för hur
barnen kan lära på ett lustfyllt sätt.

Inflytande
Barnen får utrymme att uttrycka sina önskemål på samlingar, i barnmöten och intervjuer och i
den dagliga leken. Planeringen kan utgå från barnens önskemål samtidigt som pedagogerna
planerar in de prioriterade områdena. Det kan vara aktiviteter som målning, snickring,
modellering, rytmik, vattenlek, experiment och bokläsning. När barnen får vara delaktiga och
ha inflytande över sin verksamhet blir de oftast mer koncentrerade och lugna.
Barnens möjligheter till inflytande är relaterat till vilken barnsyn som råder i förskolan. Vissa
pedagoger har fortfarande ett alltför vuxenstyrt förhållningssätt gentemot barnen. I många av de
sysslor som pedagogen utför skulle det vara möjligt att ha med barnen. Genom fortsatta
diskussioner om värdegrund och förhållningssätt kan synsättet på barns inflytande utvecklas.
Den pedagogiska dokumentationen kan se ut på olika sätt. Många förskolor arbetar med kamera
och gör bildspel som gör att föräldrarna får en bra inblick i det som hänt under dagen. Arbetet
med att utveckla och införa individuella utvecklingsplaner pågår.
Det finns förskoleråd på samtliga förskolor där föräldrarna har möjlighet att uttrycka synpunkter
och påverka verksamheten. Inflytande bygger bl.a. på att informationen mellan förskolan och
hemmet fungerar. Flera förskolor arbetar för att förbättra informationen. Tre förskoleenheter
kommer att publicera webbsidor i början av 2007.
Flera förskolor har inskolningsrutiner som gör att föräldrar får delta i verksamheten under hela
dagarna vilket bidragit till att både barn och förälder snabbare kommit in i förskolans rutiner.
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Det har också bidragit till att förkorta inskolningen med upp till en vecka. Det gör även att
föräldrarna snabbare blir delaktiga i förskolans verksamhet.

Samverkan
Inom Kungsholmens stadsdelsnämnd finns en samverkansplan för förskola – skola. Den reglerar hur överlämningen förskola – skola ska gå till med dokumentation, skolbesök, besök från
skolans personal och överlämnandesamtal. Överlämnandet fungerar till största del mycket bra.
Därutöver finns andra inslag som Kungsholmens förskolekör som består av alla fem och sexåringar, i stadsdelsområdets verksamheter. Barnen träffas och sjunger tillsammans i
Rålambshovsparken. Förutom glädjen med att medverka i en jättestor kör fyller förskolekören
också en funktion i arbetet med övergången från förskola till skola.
Inom några förskola–skolaområden finns fortfarande förbättringar att genomföra. Det finns en
oro hos förskolorna över hur samarbetet kommer att se ut efter den 1 juli då skolorna övergår
till utbildningsnämnden.
Resurscentrum är en naturlig samarbetspartner vid övergången eftersom de har en helhetsbild
av elever i behov av särskilt stöd, från förskolan och vidare genom grundskolan. I övrigt samverkar förskolorna med, lärarhögskolan, Kulturskolan, bibliotek, parklekar socialtjänst m.fl.

Sammanfattad analys och åtgärder för utveckling
Den stora efterfrågan av förskoleplatser på Kungsholmen och Essingeöarna har inneburit att
förskolorna inte haft möjlighet att sänka antalet barn i grupperna till den nivå som var planerad.
Efterhand som förskoleverksamheten byggs ut kommer barngruppernas storlek att minska.
Förra årets utvecklingsområden är omfattande och komplexa. Det gör att det behövs tid för att
få igång förändringsprocesser. Vissa är också av den karaktären att de bör finnas med från år till
år. Det gör i sin tur att de i huvudsak kvarstår som utvecklingsområden.
Nedanstående är exempel på utvecklingsområden som förskolorna fortsätter att arbeta med:
- pedagogisk dokumentation
- vidareutveckling av värdegrundsarbete, inflytandefrågor
- språkutveckling
- pedagogisk handledning
- pedagogisk miljö
Förskoleledningarna inom stadsdelsområdet arbetar för närvarande på en gemensam brukarenkät så att det ska bli lättare att kunna göra jämförelser och få ett enhetligt uppföljningsmaterial. Under 2007 kommer USK att på Utbildningsnämndens uppdrag göra en brukarenkät
för Stockholms stads förskoleverksamhet.

Kvalitetsarbetet
Förskolornas och skolornas åtaganden följs upp på enhetsnivå enligt stadens kvalitetsstrategi.
Varje enhet beskriver hur de kommer att arbeta för att respektive åtagande ska uppfyllas.
Åtgärder planeras, genomförs, utvärderas och förbättras. I tertialrapporter och verksamhets-
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berättelse redovisas i vilken utsträckning åtagandena har uppfyllts. Uppföljning sker också i
utvecklingssamtal, förskoleråd, elevråd, skolråd, betyg och skriftlig information om elevens
kunskapsutveckling samt genom brukarundersökningar.

Skola
Förutsättningar
De kommunala grundskolorna har under 2006 bestått av 4 enheter med sammanlagt 7 skolor.
Fem skolor har förskoleklass till år 5 och två skolor år 6 till år 9. Under året har 2 119 elever
från förskoleklass till år 9 gått i Kungsholmens kommunala skolor. I fritidshemmen har 882
elever varit inskrivna och 374 elever har deltagit i mellanstadieverksamhet. Två skolor har haft
19 elever i särskolan.

Elevantal i förskoleklass;

236

grundskola;

1883

särskola;

19

fritidshem;

882

fritidsklubb:

374

Andel flerspråkiga elever (%)

14 %

Lärartäthet, antal elever per lärare

14

Antal obehöriga lärare

6

Antal lärare med specialpedagogisk

18

kompetens

Cirka 14 % av eleverna är flerspråkiga. Av dem går de flesta i Fridhem/Stadshagsskolan som
har bra förbindelser med nordvästra Stockholm.
Cirka 3 % (6st) av lärarkåren har inte formell kompetens (det är i första hand lärare inom
praktiskt-estetiska ämnen). Antal elever per lärare är cirka 14.
I år 6-9 finns profilklasser med inriktning mot naturvetenskap och matematik.

Ledarskap/ledningsstruktur
Skolledningarna består av rektor och en till tre biträdande rektorer per skolenhet beroende på
storlek. Flera skolor har också utvecklingsledare, spårledare eller arbetslagsledare som samordnar uppgifter och synpunkter, informerar till och från skolledningen m.m.
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Principer för personalens kompetensutveckling
Personalens kompetensutveckling riktas mot verksamheternas prioriterade utvecklingsområden.
Vid medarbetarsamtal görs utvecklingsplaner som ligger i linje med skolornas utvecklingsområden.

Personalresurser för arbetet med elevhälsan
Skolorna har kontinuerlig kontakt med stadsdelens Resurscentrum när det gäller barn i behov av
särskilt stöd. Resurscentrum representerar olika yrkesområden och har tillsammans en stor tvärfacklig kompetens. Olika yrkesutbildningar finns representerade som t.ex. psykolog, resurspedagog, socionom, speciallärare, talpedagog. Genom att samla resurser och personer med olika
utbildningar, kompetenser och funktioner under ett tak ges möjlighet till samordningsvinster
och tidiga, snabba och förebyggande insatser för stadsdelens barn och ungdomar. Möjlighet ges
även till en gemensam överblick av insatserna.
Nedanstående är några av Resurscentrums vanligaste insatser gentemot förskola-skola:
• Resurspedagog, speciallärare och förskolepsykolog erbjuder handledning/konsultation.
• Talpedagog erbjuder talpedagogiskt stöd och metodhandledning till personal och i viss mån
till föräldrar.
• Förskolan och skolan erbjuds möjlighet att låna specialpedagogiskt material, datorer och
program, litteratur samt videofilmer som komplement till handledning.
• Förskolan och skolan köper tjänst att fördela medel för barn med behov av särskilt stöd till
stadsdelens förskolebarn och skolelever.
• När ett förskolebarn eller en skolelev bedöms vara i behov av en placering utanför förskolan/skolan handläggs dessa ärenden i samråd med bl.a. föräldrar, förskola, skola och
Familjeenheten inom Individ och familj. Resurscentrum har medel avsatta för dessa insatser
inom sin verksamhet.
• Resurscentrum bistår förskolans och skolans personal i planeringen och uppföljningen av
övergången mellan förskola och skola.
• Resurscentrum finns representerade i Centrala stadens basteam, som utreder barn och ungdomar med ADHD/DAMP-problematik.
• Personal från resurscentrum leder föräldracirklar enligt Komet-modellen. Stöd till föräldrar
med konflikt- och gränssättningsproblem.
Utöver Resurscentrum har respektive skolenhet egna elevvårdsteam. Omfattningen av skolskötersketjänsterna är totalt cirka 3,3 heltidstjänster fördelat på fem skolsköterskor. Skolorna
med år 6-9 har skolkuratorer och studie- och yrkesvägledare. Tre av fyra skolor köper skolpsykologstjänster efter behov. Den fjärde har en skolpsykolog anställd en dag i veckan. Totalt finns
18 speciallärare/pedagoger.

Särskolan
Två skolor har haft integrerad särskola med år f-6 med totalt 19 elever. Alla elever har en individuell utvecklingsplan och en individuell arbetsplan för det dagliga arbetet. De individuella
utvecklingsplanerna följs upp regelbundet. Arbetet förändras utifrån barnens individuella
förutsättningar och förändringar i omgivningen.
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Det gemensamma förhållningssätt som eftersträvas kräver en nära kontakt med föräldrarna.
Föräldrarna involveras successivt mer och mer i planeringen bl a i det jag-projekt som arbetsenheten arbetar med. Elevernas delaktighet i planeringen anpassas efter vars och ens förutsättningar med en strävan att successivt öka det egna ansvarstagandet.
Särskolans elever deltar i flertalet av skolans evenemang och erbjuds utifrån sina förutsättningar
att delta i undervisningen i de andra klasserna.

Verksamhetens mål
Utöver skollag, läroplan, grundskoleförordning och andra nationella styrdokument finns
kommunens och stadsdelsnämndens mål för skolorna. Kungsholmens stadsdelsnämnd har satt
upp följande mål för år 2006.

Stadsdelsnämndens mål för skolorna
(Begreppet skola inbegriper även skolbarnsomsorg och särskola)

•
•
•
•
•
•
•

Skolan ska stärka elevernas språkutveckling, läs-, skriv- och kommunikationsförmåga.
Skolan ska utveckla elevernas matematiska lärande och problemlösningsförmåga.
Skolan ska ha ett hälsofrämjande arbete där alla som är verksamma i skolan ska vara
delaktiga.
Skolan ska ge eleverna inflytande i och ansvar för det egna lärandet och skolan som helhet.
Föräldrar ska få god och fortlöpande information om skolans verksamhet och mål samt om
det egna barnets utveckling.
All personal ska genom samverkan skapa kontinuitet och stöd för elevens utveckling och
lärande.
Skolan ska ge eleverna möjlighet att utifrån ålder, mognad och övriga förutsättningar ta
ansvar och påverka utbildningens utformning.

Resultat samt bedömning och analys av måluppfyllelsen
Normer och värden
Samtliga skolor har fortsatt att utveckla värdegrundsarbetet och har arbetat med sina likabehandlingsplaner under året. De två 6-9 skolorna har båda livskunskap på schemat. Där jobbar
man bl.a. med samarbetsövningar, rollspel och diskussioner. Alla skolor utom en arbetar med
Charliemetoden och Friends. En skolenhets utvärdering visar att eleverna fått en lugnare
arbetsmiljö efter arbete med Charliemetoden.
Diskussioner har pågått under året i klassråd, elevråd och arbetslag hur man ska få en trivsam
och lugn arbetsmiljö. Skolorna har väl förankrade trivselregler och organiserar rasterna med så
få barn som möjligt ute samtidigt tillsammans med rastvakter enligt schema. De äldre eleverna
kan ha representanter med vid fysisk skyddsrond. En skola har ett system med jourklass. En
jour klass fungerar under en vecka och hjälper bl.a. till i matsalen och med klottersanering. En
skola har ett särskilt miljöråd. Det finns även skolor med elevskyddsombud. En skolenhet redovisar en elevenkät där elevernas arbetsro ökat på alla skolor inom enheten. På en annan skola
upplever eleverna att arbetsron kan bli bättre.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Sid 9 (11)

Verksamhetsberättelse 2006, del 2

Bilaga 1

Alla skolenheter med undantag av en arbetar med särskilda undervisningsgrupper för barn i
behov av särskilt stöd. Samtliga skolor samarbetar kontinuerligt och nära med Resurscentrum.
Skolorna arbetar för att det ska finnas en tydlig arbetsgång för elever i behov as särskilt stöd
som personal, föräldrar och elever ska känna till. Elevhälsoteamens arbete går ut på att ge ett
bra arbetsklimat vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för inlärning.

Lärande och kunskap
Kungsholmens skolor har genomgående goda resultat i de nationella proven och i betyg. Andel
elever med gymnasiebehörighet som lämnade grundskolan under 2006 var 95,5 %.
Resultat, nationella prov i år 5, andel godkända elever i procent
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Resultat, nationella prov i år 9, andel godkända elever i procent
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Samtliga skolor har under året arbetat med matematik bl.a. i sina matteverkstäder, där de arbetar
med mer laborativ matematik, logiskt tänkande och problemlösning.
Språkutveckling är ett annat prioriterat område. Samtliga skolor använder sig av LUS,
läsutvecklingsschema, som ett instrument för uppföljning av läskunnigheten.
Följande åtgärder är exempel på insatser som pågår i skolorna för att öka måluppfyllelsen
ytterligare:
 nivågrupperade läs- och matematikgrupper
 extrastöd, dels resursstöd i klass och dels speciallärarundervisning enskilt eller i grupp
 tydliggöra kravnivåer och betygskriterier
 mindre studiegrupper med hög vuxentäthet där elever regelbundet kan få undervisning i
varierande omfattning
 sommarskola för elever i år 8 och 9 som saknar betyg i kärnämnena.
Gemensamt för skolorna är att de måste bli bättre på att utveckla utvärderingsverktyg i de
ämnen där inte nationella prov finns och förbättra analysen av resultaten i dessa ämnen.

Inflytande
Samtliga enheter arbetar med att stärka elev- och föräldrainflytandet på olika sätt. På samtliga
enheter använder man sig av brukarenkäter. Förvaltningen har köpt in ett digitalt enkätverktyg
för att underlätta arbetet med brukarenkäter.
Skolorna på Kungsholmen har ett väl utbyggt system med klassråd, elevråd, matråd och skolråd. Fritidshemmen har ofta dagliga samlingar och möten med barnen. I de tidigare årens skolor
handlar det mycket om påverkan av den yttre miljön, rastverksamhet, skolmat. Men även andra
frågor tas upp. Vid en skolenhet har elever och lärare tillsammans arbetat fram ett inflytandedokument, en konkret plan för hur eleverna ska få ett allt större inflytande över sin skoldag och
fritidshemsvistelse.
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När det gäller elevernas inflytande över sitt eget skolarbetes planering, genomförande och
utvärdering finns fortfarande mycket att utveckla. Vid utvecklingssamtalen skrivs en individuell
utvecklingsplan, där samverkar elev, lärare och förälder. På det sättet får eleven ta ett personligt
ansvar för sina studier. En skola använder sig av en digital personlig omdömesdatabas.
Exempel på fortsatt utvecklingsarbete är; regelbundna diskussioner i klasserna om målen, kravnivåerna och betygskriterierna; användande av portfolio i större utsträckning där eleverna blir
mer delaktiga och kan ta mer ansvar för det egna lärandet.
På några skolor är föräldrarna organiserade i föräldraråd och på andra skolor är det mer
traditionella föräldraföreningar. Båda formerna har representanter med i skolornas skolråd.
Skolledningarna deltar, tillsammans med personalrepresentanter, som regel i föräldrarnas
möten.
Information till föräldrarna distribueras dels via veckobrev men även via skolornas hemsidor.

Bedömning och betyg
Kungsholmens skolor har gemensamma kravnivåer och betygskriterier. Betyg och bedömning
är ett prioriterat utvecklingsområde. Skolorna kommer att fortsätta arbetet med gemensamma
kravnivåer och betygssättning genom dialoger i olika former under det kommande läsåret.
Kravnivåer och betygskriterier används i vardagsarbetet och eleverna engageras på det sättet i
undervisningen och utvärderingen. Lärare och skolledare har under året deltagit i kompetensfondens nätverksträffar.

Samverkan
Samverkan förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg är ett självklart och naturligt inslag i
skolans vardag. Flera skolor är organiserade i spår där olika kategorier av personal ingår. Samarbetet går ut på att skapa kontinuitet och stöd för elevernas utveckling och lärande.
Riktlinjer för hur övergången mellan förskola och skola ska gå till finns i Kungsholmens samverkansplan mellan förskola och skola. Förskolepersonal och klasslärare brukar träffas under
våren. Skolbesök där förskolebarnen också får äta lunch ingår. Därutöver finns andra inslag
som Kungsholmens förskolekör som består av alla fem och sexåringar, i stadsdelsområdets
verksamheter. Barnen träffas och sjunger tillsammans i Rålambshovsparken. Förutom glädjen
med att medverka i en jättestor kör fyller förskolekören också en funktion i arbetet med övergången från förskola till skola.
Övergången till år 6 är också den strukturerad med lärarmöten, föräldramöten, skolbesök och
öppna hus m.m. Skolledningarna har regelbunden kontakt i elevärenden där gemensamma
elever följs upp.
Resurscentrum är en naturlig samarbetspartner vid de olika övergångarna eftersom de har en
helhetsbild av elever i behov av särskilt stöd, från förskolan och vidare genom grundskolan.
I övrigt samverkar skolorna med socialtjänst, lärarhögskolan, Kulturskolan, bibliotek, fältassistenter, parklekar m.fl.
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Sammanfattad analys och åtgärder för utveckling
Sammantaget har skolorna på Kungsholmen en god måluppfyllelse med bra prestationer. Det
framgår av resultaten från de nationella proven och andelen gymnasiebehöriga elever. Vid jämförelse ligger resultaten över genomsnittet både i staden och i landet i övrigt.
Utifrån skolornas trivselenkäter är också eleverna nöjda med både trygghet och trivsel samtidigt
som arbetsron i klassrummet kan bli bättre.
I 2005 års kvalitetsredovisning togs följande utvecklingsområden upp. De stämmer också väl
överens med de områden skolorna har jobbat med under året.
Det var;
· värdegrundsarbetet,
· elevinflytande över det egna lärandet,
· fortsatta bedömardiskussioner och
· utveckling av IUP.
Alla dessa områden har utvecklats under året. Samtidigt är det stora och komplexa områden
vilket gör att de även fortsättningsvis kommer att vara föremål för utvecklingsarbete.
Det satsas även fortsättningsvis på matematik och språk. Skolorna för de senare åren satsar
speciellt på språkvalen i moderna språk.
Under hösten inspekterades skolorna av Skolverket. Den slutliga rapporten kommer under våren
2007. Ett gemensamt utvecklingsområde som Skolverket pekar på i sin förhandsrapportering är
att analys och bedömning av ämnen utöver de tre kärnämnena inte finns i tillräcklig omfattning.
Slutligen kommer skolorna att inför höstens övergång till Utbildningsnämnden se över sina
respektive organisationer.

Kvalitetsarbetet
Förskolornas och skolornas åtaganden följs upp på enhetsnivå enligt stadens kvalitetsstrategi.
Varje enhet beskriver hur de kommer att arbeta för att respektive åtagande ska uppfyllas.
Åtgärder planeras, genomförs, utvärderas och förbättras. I tertialrapporter och verksamhetsberättelse redovisas i vilken utsträckning åtagandena har uppfyllts. Uppföljning sker också i
utvecklingssamtal, förskoleråd, elevråd, skolråd, betyg och skriftlig information om elevens
kunskapsutveckling samt genom brukarundersökningar.

