
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

   

  

 

 

Kvalitetssammanfattning Västra skolan  
läsåret 2019-2020 

1. Inledning 
Västra skolan är en dynamisk skola som speglar samhället i stort med elever 
från alla samhällsskikt och från många delar av världen. Västra skolan är 
centralt belägen i Eslöv i den vackra Trollsjöparken - nära till skog och 
natur. 

Skolan har ca 400 elever och ca 60 pedagoger - alla engagerade, kunniga 
och medvetna i sitt uppdrag. Skolan präglas av ett starkt engagemang hos 
personalen och en vilja till att hålla sig uppdaterad kring senaste 
skolutveckling och forskning.  

Västra skolan är en rättighetsbaserad skola där barnkonventionen 
genomsyrar hela verksamheten. 

2. Kunskaper 
Skolan tar emot många elever som är nyanlända. Skollagens definition av 
nyanlända elever är att eleven är nyanländ om den påbörjar sin utbildning 
här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju 
år. En elev ska inte längre anses nyanländ efter fyra års skolgång här i 
landet. Barn som anlänt till Sverige innan deras skolplikt inträder omfattas 
inte av skollagens definition. Även om en enskild elev inte omfattas av 
skollagens definition av nyanlända elever ska hon eller han ändå få ta del av 
de insatser som nyanlända elever har rätt till, om det behövs i det enskilda 
fallet. Vi har erbjudit 14 elever, 8 är nyanlända enligt skollagens definition, 
att få läsa och bearbeta texter tillsammans med andra nyanlända elever efter 
skoltid under läsåret. Eleverna har bjudits in till läslov, sammanlagt fem 
lovdagar. Vi har även haft sva-insats för 10 flerspråkiga elever i årskurs 1 
samt för åtta flerspråkiga elever i årskurs 5. Att det ger positiva resultat i 
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elevens utveckling i svenska språket samt en ökad måluppfyllelse i övriga 
ämnen kan vi se i den uppföljning och analys som skolan gör vid flera 
tillfällen under läsåret. 

I förskoleklass och i åk 1 arbetar förskollärare och lärare parallellt. Varje 
årskull  har också en fritidspedagog knuten till sig. De elever som behöver 
lästräna mer får stöd av en speciallärare och ett material som heter Läsklar. 
På mellanstadiet ges stödet i form av en specialpedagog.  

När det gäller kommunens läsmål för åk 1 har 94% av eleverna på Västra 
skolan knäckt läskoden. 

Vi vet att tidiga insatser ger resultat. I förskoleklass och i åk 1 tränas 
eleverna i läsning av en speciallärare. Elever i åk 2 och i åk 3 får vid behov 
stöd av en speciallärare per årskurs.  

På grund av rådande omständigheter Covid-19 som startade vårterminen 
2020 har nationella proven för årkurs 3 och 6 ställts in av skolverket.  
All personal kan få stöd och handledning av specialpedagog och av 
skolledning i sitt utvecklingsarbete och i kunskapsuppföljning. Varje årskurs 
har två EHM (elevhälsomöte) per termin. Då följs elevernas resultat upp och 
analyseras gemensamt av skolledning och pedagoger för att skolan påsikt 
kunna sätta in stödjande åtgärder i tid. Här är inte minst fritidspedagogerna 
en viktig del av skoldagen då deras uppgift kan vara att genom olika 
övningar, spel och lekar, stärka elevernas självförtroende, elevernas 
samarbetsförmåga och koncentration. Allt för att kunskapsinlärningen ska 
bli bättre och bättre.  

När Västra skolan, under flera år, följer kunskapskraven för samma elever, 
årskullsvis, ser vi att de tidiga insatser vi sätter in ger resultat. Vi ser att det 
är samma elever som inte nått godkäntnivå på kartläggningsmatrialet i f-
klass, som inte heller når godkänt i bedömningstöd och kunskapskrav år 1 
och i år 3, trots stödinsatser och extra anpassningar.  

Västra skolan kommer i fortsättningen att vara ännu tydligare i 
uppföljningen årskullsvis för att på så sätt kunna identifiera var, när och hur 
stödinsatser ger bäst resultat. Vi använder oss bland annat av Modellen från 
Successful schools i Sverige.  
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Några generella framgångsfaktorer för Västra skolan: 
 Engagerad och kunnig personal som har höga krav på sig själv och 

en stark tilltro till att elever kan. 
 En gemensam och tydlig pedagogisk plan som bygger på 

vetenskaplig grund. 
 Gemensam struktur och tydliga rutiner för undervisningsprocessen 

samt gemensamma mål och dokument. 
 Utökad undervisningstid. 
 Utmanatid, där stöttas elever som har behov av extra stöd. 
 Rastaktiviteter där fritidspedagogerna organiserar olika aktiviteter. 
 En välfungerad struktur med kartläggning och måltrappor som 

synliggör nyanlända elevers lärande. 

3. Normer, värden, trygghet och studiero 
Västra skolan är en Rättighetsbaserad skola, vilket innebär att all personal är 
utbildade i barnkonventionen. Alla beslut gällande elever ska vägas ur ett 
barnrättsperspektiv. Alla, personal och elever på Västra skolan utbildas 
kontinuerligt i barnkonventionen och där med i allas lika värde. Rättigheter 
förpliktigar också skyldigheter gentemot varandra. 

De 402 eleverna på Västra skolan upplever skolan som trygg och så gott 
som alla elever trivs. Vi kan se ett samband mellan ökning av elevernas 
trygghet och trivsel och skolans arbete med barnkonventionen och 
barnrättsperspektiv. 

Vi har många vuxna som rör sig bland eleverna på rasterna. Under veckan 
arrangeras rastaktiviteter, vilket inspirerar eleverna till att ta fler egna 
initiativ till lekar under de övriga av veckans raster.  

Siffrorna visar att över 95% av eleverna upplever att lärarna har höga 
förväntningar på dem. Likaså upplever de flesta eleverna att de får hjälp när 
de behöver det och de vet vad de ska kunna för att nå kunskapskraven.  
89,6 % av eleverna upplever att det är lugn och ro i klassrummet. Personal 
från elevhälsoteamet har under läsåret 2019/20 haft gruppsamtal med elever 
vid behov. Utvärdering av detta arbete visar att det är något som visat sig ge 
positiv effekt. 
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Under läsåret har skolan fortsatt med att särskilt belysa frågan gällande 
studiero i klassrummet, tillsammans i personalgruppen men också bland 
eleverna och i elev- och rättighetsrådet.  

4. Elevernas delaktighet 
90 % av eleverna tycker att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Fler 
pojkar än flickor känner så. På lektionerna ges eleverna möjlighet att 
påverka på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter, 78,3 % tycker 
att detta stämmer. Varje klass genomför klassråd varje vecka. En del av de 
förslag och åsikter som tas upp där förs vidare av klassens representant till 
Elev- och Rättighetsrådet. Elev- och Rättighetsrådet sammanträder 3 till 4 
gånger per termin. Elev- och rättighetsrådets styrelse består av ordförande, 
sekreterare och ordinarie ledamöter.  

Västra skolans fritidshem har fritidsråd några gånger per termin där eleverna 
får lämna synpunkter och förslag på verksamheten. 

Förutom kommunens elevenkät för åk 3-6 genomför Västra skolan i 
egenskap av Rättighetsbaserad skola en trygghetsvandring varje år med alla 
klasser. Både resultaten från den kommunövergripande trivselenkäten och 
Västra skolans egna undersökningar diskuteras i. Gemensamt försöker vi 
göra förbättringar.  

Några framgångsfaktorer för Västra skolans elevers delaktighet: 
 Rättighetsbaserad skola 
 Engagerad och kunnig personal 
 Engagerade, ansvarsfulla och medvetna elever 
 Elev och rättighetsrådet  

5. Slutsats 
Det kan konstateras att Västra skolan är en dynamisk skola med vetgiriga 
elever som vill lära och som vill vara delaktiga. Personalen är kunnig och 
engagerad. Skolans utvecklingsarbete med fokus på kunskapsmålen utifrån 
en gemensam pedagogisk plan som vilar på vetenskaplig grund visar sig 
vara en framgångsfaktor. Vidare har skolans fokus på ledarskapet i 
klassrummet och att elevhälsoarbetet börjar där, gett positivt resultat i 
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kunskapsinhämtning, studiero och trygghet. Att arbeta med konceptet 
Rättighetsbaserad skola visar sig också vara en framgångsfaktor. 

Västra skolan kommer under läsåret 2020/21 att fortsätta följa och 
utveckla: 

 IUP- få en samsyn i hur vi förmedlar kunskapsutvecklingen till 
elever och vårdnadshavare.  

 Utvecklingsarbeten såsom hälsofrämjande arbete, 
digitaliseringsarbete, matematikutveckling och STL (skriva sig till 
läsning). 

 Lärarna har börjat arbeta med lärandematriser som beskriver målen 
ur elevers perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma sitt eget 
och kamraters lärande. 

 Flexen grupp:  tanken är att eleverna som behöver särskilt stöd kan 
få det antingen i den flexen grupp.  

 Bemötande , kommunens värdeord som ska genomsyra 
verksamheten. 
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Tabell bilaga 

Observera: om uppgiften baseras på färre än 10 elever visas **. 

Tabell 1 Läsning åk 1 – Andel elever som nått läsmålet 
Flickor Pojkar Totalt 

Andel elever  97% 91% 94% 

Tabell 2: Nationella prov åk 3 – Andel elever som uppnått kravnivån på respektive delprov 
Matematik Flickor Pojkar Totalt 

Muntlig kommunikation 

Statistik, sannolikhet och kombinatorik 

Förståelse för räknesätten 

Symmetri, massa  

Enkla  problem  

Skriftliga räknemetoder, addition 

Skriftliga räknemetoder, subtraktion 

Uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattning 

Huvudräkning och likhetstecknets betydelse 
Svenska  Flickor Pojkar Totalt 

Tala: Muntlig uppgift 

Läsa: Berättande text 

Läsa:  Faktatext  

Läsa: Enskild högläsning 

Läsa: Enskilda textsamtal 

Skriva: Berättande text 

Skriva: Stavning och interpunktion 

Skriva:  Faktatext  
Svenska som andra språk (SvA)  Flickor Pojkar Totalt 

Tala: Muntlig uppgift 

Läsa: Berättande text 

Läsa:  Faktatext  

Läsa: Enskild högläsning 

Läsa: Enskilda textsamtal 
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Skriva: Berättande text 

Skriva: Stavning och interpunktion 

Skriva:  Faktatext  

Tabell 3: Betyg åk 6  Andel elever betyg A‐E  Genomsnittligt betygspoäng 

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt 

Bild  100% 89,3% 94,2% 15,6 12,3 13,8 

Engelska 95,8 89,3% 92,3% 15,7 15,4 15,6 

Hem‐ och 
konsumentkunskap 

95,8% 89,3% 92,3% 14,7 12,3 13,4 

Idrott och hälsa  100% 89,3% 94,1% 15,7 13,1 14,3 

Matematik  91,7% 85,7% 88,5% 12,8 13,0 12,9 

Musik  95,8% 82,1% 88,5% 13,8 10,8 12,2 

Biologi 100% 92,6 96,1% 15,2 13,5 14,3 

Fysik 100% 89,3% 94,2% 13,2 12,7 12,9 

Kemi  95,8% 96,3% 96,1% 13,4 14,3 13,9 

Geografi  100% 89,3% 94,2% 14,9 13,7 14,2 

Historia  95,8% 85,2 90,2% 15,2 14,3 14,7 

Religion 100% 92,9% 96,2% 15,9 14,7 15,3 

Samhällskunskap  95,8% 88,9% 92,2% 15,3 14,5 14,9 

Slöjd  100% 92,9% 96,2% 13,8 11,9 12,7 

Svenska  100% 100% 100% 16,2 16,2 16,2 

SvA  100% 77,8% 87,5% 14,3 9,2 11,4 

Teknik  100% 96,4% 98,1% 15,9 14,6 15,2 

Flickor Pojkar Totalt 

Andel elever som uppnått kraven för behörighet till yrkesprogam 92% 86% 88,5% 
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Tabell 4: Nationella prov åk 6 – Andel elever med betyg A‐E 
Flickor Pojkar Totalt 

Engelska 

Matematik 

Svenska 

SvA 

Tabell 5: Relationen mellan 
nationella prov och terminsbetyg 
åk 6 

Antal elever med 
provbetyg och 
terminsbetyg 

Andel (%) elever med lägre, lika eller 
högre terminsbetyg jmf med 

provbetyget 
Lägre  Lika  Högre 

Engelska 

Matematik 

Svenska 

SvA 

Tabell 6: Elevenkäten elevernas 
trivsel och trygghet – åk 3‐6 

Andel stämmer inte alls/ Stämmer 
ganska dåligt 

Andel stämmer ganska bra/Stämmer 
helt och hållet 

Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt 

Jag känner mig trygg i skolan  10,6% 4,3% 7,2% 89,4% 95,7% 92,8% 

Jag trivs i skolan  9,6% 1,7% 5,4% 90,4% 98,3% 94,6% 

Jag vet vad jag ska kunna för 
att nå kunskapskraven i de 
olika ämnena 15,4% 11,2% 13,2% 84,6% 88,8% 86,8% 

Jag får veta hur det går för 
mig i skolarbetet  7,7% 9,5% 8,6% 92,3% 90,5% 91,4% 

Mina lärare förväntar sig att 
jag ska nå kunskapskraven i 
alla ämnen 2,9% 6,8% 5,0% 97,1% 93,2% 95,0% 

Lärarna i min skola hjälper 
mig i skolarbetet om jag 
behöver det  7,7% 3,4% 5,4% 92,3% 96,6% 94,6% 
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Det är lugn och ro i 
klassrummet  12,2% 8,5% 10,4% 87,5% 91,5% 89,6% 

På lektionerna ges vi elever 
möjlighet att påverka på 
vilket sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter  19,2% 23,9% 21,7% 80,8% 76,1% 78,3% 

Lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter  12,6% 7,8% 10,0% 87,4% 92,2% 90,0% 

Om totala andelen inte blir 100 % beror detta på att alla elever inte besvarat den 
specifika frågan. 
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