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Nils Holgerssonskolan ska vara en skola som präglas av utveckling, lärande och kultur. Vi 
värnar om skolans närhet till naturen, föräldrarna och Simrishamns historia och kultur. 
Skolans mål är att skapa en organisation och en skolverksamhet som ger eleverna bästa 
möjliga utveckling och utbildning. 
 
Skolans inre organisation 
 
Nils Holgerssonskolan grundades 1996 i Simrishamn. Skolan har utvecklats från en mycket 
liten friskola till en nu fullt utbyggd grundskola med förskoleklass till årskurs 9 med integrerad 
fritidsverksamhet. Skolan är belägen centralt i Simrishamn. 
Skolans huvudman är Föräldrakooperativet Nils Holgerssonskolan Ekonomisk förening som 
är den juridiska person som har huvudmannaansvaret för skolan. Huvudmannen är ytterst 
ansvarig att skolan arbetar för att uppnå de nationella målen genom att följa upp resultat 
och åtgärder. Huvudmannen är även ytterst ansvarig för organisationen och att ge stöd 
förutsättningar för rektor att klara uppdraget. 
Det högsta beslutande organet är den årliga stämman, där alla medlemmar har rösträtt. 
En gång om året kallar styrelsen till stämma, då alla medlemmar i föreningen kan komma 
och vara med i diskussioner och ta beslut i viktiga strategiska frågor. 
Höststämman är årsstämma där förra läsårets resultat och budget följs upp samt kommande 
läsårs utvecklingsområden. 
Extrastämma hålls endast vid de tillfälle och för de ändamål föreningsstämman i förväg 
beslutat och i övrigt av styrelsen utlysts då styrelsen så funnit nödvändigt eller då det för 
uppgivet ändamål påfordras av revisorer eller minst en tiondel av föreningens medlemmar. 
Styrelsen består av åtta föräldrar detta läsår. Styrelsemöten sker en gång i månaden där 
rektor är föredragande, biträdande rektor och tillika ekonomiansvarig informerar och två 
personalrepresentanter är delaktiga. 
Rektor har ett delegerat ansvar från styrelsen för skol- och fritidsverksamheten med personal 
och arbetsmiljöansvar samt ansvar för ekonomi och avtal. Rektor har enligt lag ansvar för 
skolans inre verksamhet. (Skollagen 2010:800) Styrelsen beslutar om strategiska och 
långsiktiga frågor. 
 
Styrelsen kallar alla vårdnadshavare till aktivitetsdagar för att där tillsammans göra 
skolgårdarna fina och andra delar i skolan som har behov av underhåll och renovering. 
 
Skolan har en styrgrupp där arbetslagsledarna, biträdande rektor och rektor ingår. Gruppen 
träffas varje vecka. 
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Ekonomi och resurser - se bokslut 2017-2018 
 
Skolpeng 2016 (1/7-31/12) Skolpeng 2017 Skolpeng 2018  
 
Fsk        58 593 kr/elev 63 322 kr/elev 60 010 kr/elev 
Åk 1-3   63 581 kr/elev 68 510 kr/elev 75 368 kr/elev 
Åk 4-6   71 963 kr/elev 77 063 kr/elev 86 496 kr/elev 
Åk 7-9   83 090 kr/elev 83 438 kr/elev 92 951 kr/elev 
 
Platsbidrag 2016 Platsbidrag 2017 Platsbidrag 2018 
 
6-9 år   41 758 kr/elev 42 615 kr/elev 33 750 kr/elev  
10-12 år 32 946 kr/elev 34 750 kr/elev 25 856 kr/elev 
 
Mål 2018-2019 
 

● Ta aktiv kontakt med förvaltningschefen för att få besked om den nya skolpengen i 
november 2018 och föra kontinuerlig kontakt under läsåret i olika ärenden. 

 
Elever 
 
Skolan har i år haft 212 elever och 86 elever på fritids. 
Skolan ansöker om tilläggsmedel från kommunen för elever i behov av särskilt stöd och 
BUF:s beslut gällde för första gången hela läsåret. 
 

Mål 2018-2019 
 

● Bibehålla beslut kring elevantal i respektive årskurs, åk F-4 16 elever per årskurs och 
åk 5-9 26 elever per årskurs. 

 
Personal 
 
Skolan har under året haft 17,80 lärare (omräknat till 100%). 
11,79 elever/ lärare. Enligt skolans systematiska kvalitetsarbete finns beslut på att göra 
översyn av personella resurser och insatser två gånger per termin för att säkerställa att 
planerad resursfördelning utgör rätt stöd och hur densamma bäst kommer eleverna till del 
och kartläggning av verksamhetens resursanvändning. Analys medförde att beslut togs om 
en ändrad personell resursfördelning. 

3 



F om hösten 2013 infördes en förstelärartjänst med avsatt tid för skolutveckling inom 
svenska språket. F om hösten 2014 tillsattes ytterligare en försteläraretjänst på skolan. De 
båda driver kollegiala, didaktiska samtal med alla pedagoger. Förstelärarna har även i sitt 
uppdrag att samverka med skolledning och styrgrupp för att gemensamt utveckla det 
systematiska kvalitetsarbetetet inom alla områden i skolan och ta fram värden i 
utvärderingar, analyser som tydliggör skolans utvecklingsområden - i syfte att driva 
skolutvecklingen framåt.  
Rektor och biträdande rektor har påbörjat ett förändringsarbete med tydligare styrkedja i det 
systematiska kvalitetsarbetet men även i att tydliggöra det än mer för elever, personal, 
föräldrar och huvudman. Detta i syfte att stärka förståelsen för kvalitetsarbetet, förbättra 
resultat och likvärdighet samt skapa än mer dialog och delaktighet.  
Skolverket stödjer detta arbete och öppnar för samverkan med andra skolor, något som 
diskuteras i skolledningsnätverket med närliggande fristående skolor. 
 
Skolans lärare har 100% med lärarlegitimation i jämförelse med rikets 80%! 
 

Fritids 2017-2018 2018-2019 
 
7 personal 5 personal 
89 elever inskrivna 80 elever inskrivna 
2,58 tjänst (omräknat till 100%) 2,58 tjänst (omräknat till 100%)  
103,75 personaltimmar per vecka 103,75 personaltimmar per vecka 
5 personal i tjänst per dag 4 personal i tjänst per dag 
12,71 elever/anställd 16 elever/anställd 
 
Skola 2017-2018 2018-2019 
 
17,80 lärare (omräknat till 100%) 17,89 lärare (omräknat till 100%) 
11,91 elever/ lärare 11,73 elever/lärare 

 
Mål 2018-2019 
 

● Skolan kommer att bemanna skolan och fritids med behörig personal. 
● Undervisande pedagoger har delat ansvar för planering, genomförande och 

utvärdering av undervisning där två pedagoger är närvarande. Fördelningen av 
dubbla pedagoger utgår från grupp och individbehov men i första hand i ämnen 
svenska, matematik och engelska. Därutöver tillkommer det delningar i olika ämnen 
som också är en resursförstärkning. 
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● Förstelärarna kommer att ansvara för att organisera och leda viss del av 
kompetensutvecklingen för personalen. Främst i det kollegiala lärandet. 

● Tjänstefördelning för läsåret ska ha behörigheter och legitimation som utgångspunkt 
för att uppnå lagkravet gällande undervisande och betygssättande lärare. 

● Ansöka om statsbidrag för lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen och 
därmed möjliggöra en resursförstärkning i undervisningen F-3 och på fritidshemmet. 

 
Kompetensutveckling 
 

● All personal under ledning av förstelärarna och de tre arbetslagsledarna kring 
utmanande och effektiv undervisning i klassrummet i form av kollegiala, didaktiska 
samtal med mål att utveckla förhållningssättet i personalstyrkan i syfte att hjälpas åt 
så att alla våra elever kan nå kunskapskraven och att inspirera eleverna att nå så 
lång som möjligt. 

● Barnkonventionen, all personal, under ledning av Sofi Jonasson, barnombudsman 
Simrishamns kommun. 

● IKT, programmering i läroplanen och digital kompetens, all personal. 
● Neuropsykiatriska elever, all personal, under ledning av SPSM. 
● Balanserade barn, all personal. 
● Förstelärarna, att leda kollegiala samtal. 
● Biträdande rektor och rektor delta på Skolledarkonventet i Stockholm. 
● Biträdande rektor och rektor delta på föreläsning och workshop om personalrätt. 
● Biträdande rektor påbörjade rektorsprogrammet. 
● Idrott och hälsa, två pedagoger. 
● Förskoleklassens uppdrag, två pedagoger. 
● NO- biennalen, två pedagoger. 
● Speciallärareutbildning matematik, 1 pedagog. 
● Bildbiennal, en pedagog. 
● Idrottsskador: prevention och behandling, skolsköterska. 
● Idrottsmedicin: fysisk aktivitet och hälsa, skolsköterska. 
● Litteratur och berättande, konferens, en förstelärare. 
● Lågaffektivt bemötande, all personal, under ledning av Camilla Nordström och 

Helene Holmberg. 
● Speciallärareutbildning svenska, 1 pedagog. 
● Pilotdag med Gleerups, fyra pedagoger. 

 

Bedömningssstöd F-3 
 
Nils Holgerssonskolans pedagoger F-3 har tagit del av det obligatoriska bedömningsstöd 
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och kunskapskrav för F-3, ledd av Maud Nilzén från Skolverket. På skolan har specialläraren 
därefter lett utbildningen som handledare. 
Skolverkets bedömningsstöd ger lärarna stöd för att tidigt identifiera elever som riskerar att 
få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen 
inom matematik. Materialet ger också stöd för att se när en elev kommit längre i sin 
kunskapsutveckling och är i behov av ytterligare stimulans.  
Båda bedömningsstöden ger läraren underlag för fortsatt undervisning. 
Vi ser att arbetet gett en stor skjuts framåt då tidigare läsårs arbete med kollegiala samtal 
har lagt grunden för de didaktiska samtalen och att fortsatta kollegiala samtal är något som 
skapar samhörighet för skolans pedagoger, utvecklar och utmanar dem och varandra. 
 
Mål 2018-2019 
 

● Biträdande rektor, rektorsprogram. 
● Rektor och biträdande rektor delta i konferens kring NPF säkrad lärmiljö i Stockholm. 
● Rektor och biträdande rektor delta på Skolinspektionens dag i Malmö. 
● All personal, föreläsning av Nåkkve Balldin: Kognition, Affektion, Relation. 
● All personal, föreläsning av Ann Lindgren: författare till boken Autism och ADHD i 

skolan. 
● Rikskonferens kring förskoleklass i Malmö, två pedagoger. 
● Barnkonventionen blir lag. Kurator, speciallärarna, rektor. 
● Yoga och mindfulness i skola, utbildning i Stockholm,kurator och skolsköterska. 
● Medicinskt Lednings Ansvar, rikskonferens i Stockholm, skolsköterska. 
● Litteraturläsning för högstadiet i Stockholm, en förstelärare. 
● Speciallärareutbildning, två pedagoger varav en läser mot matematik, en läser mot 

svenska. 
● Fritidshemspersonal gemensam utbildning med övriga friskolors personal i 

systematiskt kvalitetsarbete i praktiken. 
● Pilotdag med Gleerups, fyra pedagoger. 
● RePulse, kurator. 

 

Specialpedagogik för lärande 
 
Nils Holgerssonskolan har blivit beviljade statsmedel för kompetensutvecklingen 
‘specialpedagogik för lärande’. 
Den genomförs under läsåret 2018-2019 under ledning av skolans tre speciallärare i de tre 
arbetslagen. Fritidshemmet tar även de del av denna kompetensutveckling, vilket gör att all 
pedagogisk personal deltar i kompetensutvecklingen som bygger på kollegialt lärande. 
 
Skolverket menar att skolan och pedagogerna genom att delta: 
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● stärker det den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen. 
● får ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt. 
● utvecklar undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar. 

 
IKT 
 
Under läsåret har några tillfällen och dagar använts för att stärka och inspirera lärarna att 
använda iPads och digitala verktyg i det pedagogiska arbetet, men även kring SmartBoard 
som skolan investerade i under året. Antalet enheter per elev är nu 85% för elever åk F-3 
och 100% för elever åk 4-9 och visningsmöjligheter finns i alla klassrum. Elever i behov av 
särskilt stöd har med stöd av sin digitala enhet särskilt anpassade program/appar för sitt 
lärande. 
Eftersom den digitala världen innebär stora möjligheter och det är skolans uppdrag att ge 
eleverna tillgång till ny teknik, så kommer skolan att fortsätta att utveckla användandet av 
iPad och ChromeBook i undervisningen, vilket även förtydligas i läroplanen som gäller from 
1 juli 2018 kring programmering och digital kompetens. 
Vid utvärderingarna uttryckte lärararbetslagen stor uppskattning kring visningsmöjligheterna 
i klassrummen, den nya Smartboarden som man önskar fler av och man uttrycker att man 
uppskattar iPad som digitalt pedagogiskt verktyg. 
Kameran är uppskattad, samt elevernas möjligheter att få bra kontroll på sina arbeten. 
Några lärare har använt “flippat klassrum” (läraren gör en film av sin lektion digitalt så att 
eleverna kan förbereda sig och se lektionen hemma innan de kommer till skolan) vilket 
skapar mer tid för handledning i klassrummet. 
Skolan har under läsåret varit piloter till Gleerups digitala läromedel vilket varit utmanande 
och utvecklande för elever såväl som pedagoger.  
Biträdande rektor har via rektorsprogrammet ett uppdrag att skapa en digitaliseringsstrategi 
för Nils Holgerssonskolan. 
Skolan har en IKTgrupp som även nätverkar med övriga friskolor i Simrishamns och 
Tomelilla kommun. 
 
Mål 2018-2019 
 

● IKT ska fortsätta att utvecklas på skolan. Diskussioner förs i IKT gruppen, med 
skolledning och styrelse för fortsatt utveckling och investering både gällande 
maskiner och för den pedagogiska verksamheten. 

● Pilotskola för Gleerups digitala läromedel. 
● Lyfta in programmering och den digitala kompetensen i undervisningen än mer 

utifrån de nya skrivningarna i läroplanen. 
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● Styrelsen, skolans huvudman, tog beslut att nytt nätverk ska installeras vilket 
genomförs under början av läsåret 2018-2019. 

Skolskjutsarna 
 
Skolskjutsarna har fungerat bra. Skolan har även detta läsår erbjudit elever som bor utanför 
Simrishamns tätort, busskort. Kostnaden är betydande och därav har diskussioner förts att 
eventuellt förändra skolans bidragssystem för skolskjutsarna. 
 
Mål 2018-2019 
 
Inget nytt mål. 
 
Elevhälsa/ värdegrundsarbete 
 
Skolans Elevhälsoteam består av skolsköterska, kurator, psykolog, två speciallärare, rektor 
och vid behov skolläkare.  
Skolsköterska har enligt plan genomfört hälsosamtal i åk förskoleklass, åk 4 och 7. 
Skolsköterska, skolläkare och PMO har nu varit i skolans egna regi under ett läsår och det 
har endast varit positivt med denna förändring och skolsköterskan ökade sin närvaro från 50 
till 80% i verksamheten.  
Elevhälsoteamets arbete har varit att främja, förebygga och besluta om insatser för elever i 
behov av särskilt stöd. Skolan har under året haft två speciallärare som haft det 
övergripande ansvaret för det specialpedagogiska arbetet kring alla skolans elever.  
Pedagogernas arbete har varit att främja och arbeta förebyggande i värdegrundsfrågorna 
både i grupp och med enskilda elever. Kurator och mentorer har samarbetat kring 
värdegrund, diskrimineringsgrunderna och allas lika värde i alla årskurser. Det har varit 
uppskattat och en förebyggande åtgärd som vi fortsätter med. 
Eleverna har under året arbetat med personlig utveckling och blivit stärkta i gruppens sociala 
gruppens sociala samhörighet i olika konstellationer och övningar. 
Under läsåret har värdegrundsarbetet fortsatt. “DISA” (en samtalsmetod) som riktar sig 
till flickor i åk 8 har genomförts med skolsköterskan och en socialpedagog som 
samtalsledare i den utbildningen. “Din bror”, en samtalsmetod som riktar sig till pojkar åk 8, 
har inte genomförts med kurator och en fritidspedagog som brukligt men är planerat att 
genomföras under hösten 2018 tillsammans med skolsköterska och socionom. Arbetet med 
DISA och Din bror är mycket uppskattat och stärker enskilda elever såväl som grupperna. 
Under våren 2018 genomfördes en lägerskola med åk 8. Lägerskolan var uppskattad av 
elever och föräldrar, ett värdegrundskapande projekt som skolan har som tradition. 
Elevenkäten vt.2018 visade att elever upplevde sig vara stressade av läxor och inför prov, 
tyvärr har antalet som upplevde stress ökat jämfört med tidigare år. All pedagogisk personal 
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förde kollegiala och arbetslagsdiskussioner för att minska stressen hos eleverna, det ledde 
även in på studieteknik, skolans timplan och schema och om det finns behov av förändringar 
av densamma för att på så sätt möjliggöra en minskad stress.  
Som ett led i minskad, upplevd stress hos eleverna sökte skolan ett statsbidrag för 
hälsofrämjande skolutvecklingssinsatser. Skolan beviljades medel och under våren 2018 
genomfördes ett forskningsbaserat projekt ‘Dans för hälsa’. Dansen leddes av Tove 
Bergström och forskaren Anna Duberg, båda legitimerade fysioterapeuter och utbildade 
dansinstruktörer. Då projektet utgick från forskning riktades projektet mot flickor i 
årskurserna 6 och 7 att helt kravlöst uppmuntras i rörelseglädje, gemenskap och kreativitet 
genom dans. 
Det var inte helt friktionsfritt men fler av eleverna uttryckte i slutet av terminen att det 
förändrat dem och fått dem att må fysiskt och psykiskt bättre.  
Ett samarbete knöts med Malmö FF och på elevens val fick elever åk 4-6 möjlighet att välja 
fotboll som en fysisk aktivitet och samarbetsträning. 
Lärarna har fortsatt att under året hjälpa eleverna att planera sina läxor, feedforward (en 
metod för att eleven ska tänka formativt), lärarna har utarbetat matriser och utvecklat den 
formativa bedömningen främst i årskurserna 7-9. 
Elevenkäten var även riktad mot otrygga platser på skolan för att få fram platser som vi 
vuxna måste bemanna mer än tidigare, något som via resursfördelning har planerats och i 
största mån genomförts. Platser som lyftes som otrygga var ovanvåningen på ÖP, 
promenad från hemkunskapslektionerna, omklädningsrummen på idrotten, raster och 
toaletterna. Något som har lett till ökad bemanning i samband med hemkunskapen och 
idrotten då det är förlagt på annan lokal men även i form av fler rastvärdar utomhus. 
Cafévärden i Beatles har rört sig i korridoren vilket medfört att det varit mindre obehag kring 
toaletterna. 
Kurator och mentorer har samarbetat kring värdegrunden och diskrimineringsgrunderna i 
samtliga klasser. Kurator och pedagogerna har tillsammans byggt upp ett dokument, LBA 
likabehandlingsarbete, där specifika uppgifter som genomförts i respektive klass har noterats 
dels i syfte att dokumentera förebyggande och främjande insatser men även för att delge 
varandra uppgifter som varit framgångsrika insatser. Det har varit uppskattat och en 
förebyggande åtgärd som vi fortsätter med. Ett arbete som även ligger till grund för årets 
plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
Simrishamns kommun har utarbetat tydligare rutiner gällande elevers frånvaro i skolan och 
de ämnar Nils Holgerssonskolan att följa. 
Under året har det varit 12 kränkningsärenden som utretts och följts upp. I dessa ärenden 
har åtgärder och insatser riktats mot enskilda elever, på gruppnivå och hela årskurser med 
tydligt mål att förhindra framtida kränkningar.  
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Mål 2018-2019 
 

● EHT kommer fortsätta att utveckla skolans rutiner kring det förebyggande och  
främjande kränkningsarbetet och planen för diskriminering, kränkande behandling 
och mobbning. 

● Fortsatt arbete mot att minska den upplevda stressen bland eleverna, studieron och 
de otrygga platserna. 

● Utveckla övergången från Lilla Nisse till Östra Park, åk 4-5. 
● Fortsatt arbete med EHT:s årshjul och kvalitetsarbete. 
● Gemensamt för hela skolan. Barns rättigheter, personlig utveckling, stärka gruppers 

sociala samhörighet, dagliga förebyggande samtal, aktiva pedagoger på raster och 
andra sociala aktiviteter. 

● Kurator kommer att arbeta med grupper i alla årskurser kring 
värdegrund och arbeta förebyggande direkt med eleverna och även i form av 
handledning med personal. 

 
Särskilt stöd 
 
Rutiner kring det särskilda stödet och åtgärdsprogrammen har all personal tagit del av. Alla 
mentorer är väl förtrogna med arbetet för elever i behov av särskilt stöd. Speciallärarna 
genomför screeningar i främst matematik och svenska för att kartlägga eventuella behov av 
extra anpassningar och särskilt stöd. De har träffat de olika arbetslagen för att följa upp 
åtgärder och insatser. Detta görs även regelbundet i EHT och vid klasskonferenser. 
Speciallärarna har även haft som uppdrag att finnas som stöd i undervisningen med enskilda 
elever och för pedagogerna i sitt yrkesutövande för att skapa så god lärmiljö som möjligt för 
varje enskild elev. 
Elevassistenterna har fått handledning efter behov och önskemål. 
 
Mål 2018-2019 
 

● Fortsatt handledning för elevassistenter sker av kurator och speciallärarna. 
● Skolan kommer att arbeta än tydligare med extra anpassningar och det 

extraordinära särskilda stödet, både i den dagliga verksamheten men även i det 
kollegiala lärandet via specialpedagogik för lärande. Speciallärarna följer upp beslut 
och arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Detta riktade arbete gör skolan 
för att eleverna ska få ökade möjligheter att nå högre mål.  

 
Elevrådet åk 5-9 
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Elevrådet åk 5-9 träffas varannan vecka och har under året bearbetat skolans plan mot 
kränkningar. De har utarbetat en förkortad version och haft uppdrag att arbeta med de yngre 
eleverna på skolan och utbilda dem i likabehandlingsarbetet. Elevrådet ser att detta har 
förbättrat sammanhållningen och samarbetet inom och utanför elevrådet.  
Operation Dagsverke är en aktivitet som skolan och eleverna i Elevrådet anser är ett bra sätt 
för oss att dela med oss av engagemang och pengar till olika projekt i världen. 
Elevrådet har drivit frågan om utökade möjligheter till fysisk aktivitet på skolgården 
exempelvis önskan om utegym som förverkligades våren 2018 men även kring skolcafé. 
Skolcafét har fortsatt att drivas på Östra Park med hjälp av en personal. 
  
Mål 2018-2019 
 

● Elevrådet har fått uppdrag att ta fram önskemål gällande lokaler och skolgård för att 
främja goda lärmiljöer och uteaktivitet. 

● Elevrådet önskar mer samarbete med eleverna i åk F-4 och fritidshemmet. 
 
Elevrådet fsk - åk 4 
 
Elevrådet träffas ca en gång/månad. Då är åk 4 ordförande och sekreterare och 
alla klasser har förberett sina frågor som representanter tar upp på rådet. Frågor som 
kommit upp är önskemål om utveckling av skolgården, påpekande om saker som är sönder 
och en del ordningsfrågor. Elevrådet har tagit initiativ till en kiosk på Lilla Nisse, där utlån 
sker av lekredskap till rasterna. 
 
Nya mål för 2018-2019 
 

● Det kommande läsåret kommer Elevrådet fortsätta sitt arbete med att planera för 
utveckling av skolgården och ökat samarbete med eleverna i åk 5-9. 

 
Elevernas ökade delaktighet i utbildningen 
 
Skolans personal har under året haft kompetensutveckling inom följande områden: 
bedömningsstöd, läroplanens förtydligande gällande förskoleklassen och fritidshemmet, 
kamratbedömning, den formativa bedömningen och hur vi i skolan utvecklar elevernas 
förmågor. 
All personal under ledning av förstelärarna och de tre arbetslagsledarna kring utmanande 
och effektiv undervisning i klassrummet i form av kollegiala, didaktiska samtal med mål att 
utveckla förhållningssättet i personalstyrkan i syfte att hjälpas åt så att alla våra elever kan 
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nå kunskapskraven och att inspirera eleverna att nå så lång som möjligt. Personalen har 
även fått utbildning i Barnkonventionen och barns rättigheter. 
Lärarna har på ett strukturerat sätt arbetat med kamratbedömning, hur eleverna ska få syn 
på sitt lärande och ta aktivt del av planeringen för det, men även samtalat med elever hur de 
lär sig bäst, vad eleverna upplever är bra respektive sämre med lärarens undervisning. Detta 
för att skapa en bättre dialog mellan elever och lärare. En bra relation mellan elev och lärare 
och en dialog i undervisningssituationen är god grund för en bra lärandesituation.  
Diskussioner har förts kring vilka framgångsfaktorer som påverkar delaktigheten för varje 
enskild elev i undervisningen. 
Alla lärare informerar sina elever om kunskapskraven och de pedagogiska planeringarna. 
Genom s.k. stoppdagar har eleverna tränat att prioritera och ta ansvar för sitt lärande. 
Den formativa bedömningen skapar en elevdelaktighet i lärandet. 
Rektor och biträdande rektor har gjort klassrumsbesök under läsåret och haft särskilt fokus 
på elevernas delaktighet i utbildningen och trygghet och studiero. 
 
Mål 2018-2019 
 

● Fortsatt utveckling av arbetssätt kring den formativa bedömningen för elevernas 
lärande men även utveckla stimulansen och utmaningar i undervisningen. 

● Utveckla kamratbedömningen genom kollegialt lärande. 
● Att analysera tidigt på våren 2019 och komma fram till de nya målen innan 

sommaren. 
 
Likvärdig bedömning 
 
Samverkan mellan lärare har utvecklats genom kollegiala, didaktiska samtal. Ämnesgrupper 
har inte detta läsår träffats schemalagt utan utifrån behov. Lärarna uttrycker att det varit 
värdefullt med schemalagd tid för sambedömning och gemensam planering nu när det 
förändrats med att vara än mer dubbla pedagoger i undervisningen vilket i sin tur medfört ett 
ökat, gemensamt ansvar för likvärdig bedömning. 
Detta läsår påbörjades utvärderingar och analyser tidigare på våren vilket alla pedagoger 
ansåg fördelaktigt för verksamheten då ny mål kunde sättas upp redan innan sommaren. 
 
Mål 2018-2019 
 

● Tid för kollegiala, didaktiska samtal, sambedömning/samplanering i ämnesgrupper.  
● Fortsätta med sambedömningen när det gäller de nationella ämnesproven. 
● Att analysera tidigt på våren 2018 och komma fram till de nya målen innan 

sommaren. 
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Rasterna 
 
Det har varit bra att ha en anställd personal i rastutrymmet Beatles för de äldre eleverna. Det 
framkommer även i elevenkäterna att en av skolans tryggaste platser är just Beatles. 
Eleverna har möjlighet att köpa en fika till självkostnadspris på förmiddagsrasterna. 
Rasterna för de yngre eleverna är lugna och inte många konflikter uppstår på skolgården. 
Fotbollsplanen som tidigare varit en otrygg plats uttrycker eleverna nu vara en av de 
tryggare platserna på rasterna. Trots få konflikter eller oroligheter finns önskan om fler 
rastvärdar. Eleverna önskar fler lekredskap och möjligheter till mer aktiviteter. 
 
 
Mål 2018-2019 
 

● Skolan kommer att bemanna rasterna för de yngre eleverna med fler rastvärdar. 
● Skolan kommer att arbeta för att skapa mer pedagogiska rum och möjlighet till mer 

fysisk aktivitet på båda skolgårdarna. 
● Skolan kommer att driva utveckling av pedagogledda rastaktiviteter. 

 
Studie och yrkesvägledning 
 
Skolan har under detta läsår haft Malin Nilsson, studie och yrkesvägsledare, anställd. Malin 
har i första hand träffat högstadieelever, både enskilt och i klass, för att vägleda dem till 
matchande gymnasieprogram. 
Skolan arbetar årligen fram en studie- och yrkesvägsplan för den pedagogiska, vardaglig 
verksamheten och kopplingen till olika yrken. Arbetet med att samtala om yrken och arbetsliv 
i undervisningen är ständigt pågående. Samma mål skrivs för kommande läsår då de står 
som huvudrubriker medan inre arbetet är skiftande. 
 
Mål 2018-2019 
 

● F-4. Samtala om vad ett yrke är, gå på studiebesök, bjuda in olika yrkesgrupper. 
● 5-9. Prao, säkerhetsmässa, drömyrken, studiebesök, gymnasiemässa, skuggning på 

gymnasieskolor, självkännedomsövningar. 
 
Elevresultat 
 
Slutbetyget från åk 9, vårterminen 2018, gav ett meritvärde på 210,10. 
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Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 17 ämnen som eleverna läst 
dividerat med det antal elever årskursen var. 
 
Meritvärde över tid: 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
 
208,3 219,5 239,0 243,3 231,8 219,6 249,0 215,9 254,8 235,6 223,3 241,53 

 
Betyg och resultat finns att läsa på www.skolverket.se. 
 
Ämneslärarna har sambedömt de nationella ämnesproven och presenterat sina analyser av 
provresultaten för all personal på konferenser. Pedagogerna har använt sig av den 
analysmodell som antogs förra läsåret.  
Resultaten jämförs och analyseras med viss svårighet över år då skolan endast har 26 
elever per årskull i ovanstående statistik och det påvisar både styrkor och svagheter. 
 
En jämförelse mellan Simrishamns kommuns skolor visar följande: 
 
Skola Meritvärde slutbetyg Andel som uppnått  

åk 9 juni 2018 kunskapskraven i alla ämnen 
 
Nils Holgerssonskolan 210,10 76,9% 
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Korsavadskolan 209,90 62,9% 
Sophiaskolan 237,50 68,2% 
Efter ämnesprovsresultat kan vi se att: 

● vi vill fortsätta att arbeta med inkludering och samarbete mellan olika ämneslärare. 
● förstärka med dubbla pedagoger. 
● använda ämnesspecifika begrepp från början. 
● använda bedömningsstöden i större utsträckning. 

 
Uppnådda kunskapsmål i åk 3 vid läsårets slut: 98,43% 
Uppnådda kunskapsmål i åk 6 vid läsårets slut: 98,86% 
Uppnådda kunskapsmål i åk 9 vid läsårets slut: 76,90% 
  
Mål 2018-2019 
 

● Organisationen ska skapa en bättre framförhållning för att sambedömning i alla 
ämnen ska kunna ske. 

● Utvärdera och analysera hur analysmodellen använts och fått fram 
framgångsfaktorer likväl som utvecklingsområden. 

 
Fritidshemmet 
 

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar 
sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att 
eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. 
I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer 
och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.” Skolverket: läroplan för 

grundskolan, fritidshemmet. 
 
Man har under året delat elevgruppen i två grupper. Det har gjort att den pedagogiska 
verksamheten har kunnat riktats mer i åldersadekvata aktiviteter. Fritidshemmet har under 
läsåret arbetat med lärandeområden inom värdegrunden, hälsa, barnkonventionen och 
genus. Ett arbete som är ständigt pågående då gruppen förändras för varje år. 
Fritidsverksamheten vill fortsätta utveckla den röda tråden mellan skola - fritids gällande våra 
prioriterade mål. 
 
Elevernas enkätsvar gällande fritids påvisar: 

❏ stor trygghet och trivsel 
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❏ väl kända regler 
❏ de känner sig väl bemötta av personalen 
❏ stor variation på aktiviteter 
❏ stor delaktighet och inflytande i form av möjlighet att påverka verksamheten på 

fritidsrådet, aktiviteter, mellanmål. 
 
Mål 2018-2019 
 

● Fritids kommer att ta del av och närvara vid olika planeringar i arbetslagen och föra 
en dialog för att gemensamt spinna vidare på det och skapa möjlighet till 
gemensamma projekt i skolan och på fritidshemmet men även läsårets prioriterade 
kulturområde. 

● Arbeta med förtydligandet i läroplanen kring fritidshemmets uppdrag och 
synliggörandet av densamma. 

● Arbeta med nätverket för fritidshemmet tillsammans med Sophiaskolan, 
Hammenhögs Friskola och Tryde Friskolas fritidshemspersonal. 

● Synliggöra och tydliggöra fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete än mer. 
 
Skolmaten 
 
Vi har under året haft samtal med skolmatsalens arrendator för att förbättra miljön och 
kvalitén på maten. Elever har fört fram sina önskemål till skolmatsalens kock via matrådet 
som skolsköterskan är ansvarig för. Skolan uppfattar att kocken lyssnat på önskemålen och 
ändrat sin matsedel. 
En tydlig åtskillnad mellan bröd för glutenallergiker och annat bröd är åtgärdat och 
bättre/mer varierad salladsbuffé. 
Under året har styrelse och skolledning arbetat för förändring kring skolmaten och se över 
vilka möjligheter skolan har att kunna leda denna del än mer. Det medförde att avtal med 
arrendator sades upp och nytt avtal skapades med Strandpaviljongens fastighetsägare. 
Skolan ska anställa egen kock och köksbiträden. 
 
Mål 2018-2019 
 

● Helt ny del i verksamheten. Alla delar behöver ses över för att uppfylla alla lagkrav 

såsom: miljöförbundet, ljud, vatten, el, ventilation, gasol, tillstånd. 
● Upprätta policy för Nils Holgerssonskolan, luncher och mellanmål. 

 

Arbetsmiljön 
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Under året har rektor och skolans elevskyddsombud, träffats vid några tillfällen. Rektor och 
biträdande rektor har träffats kontinuerligt under läsåret kring arbetsmiljöfrågor. De träffarna 
har varit för att kartlägga nuläget i organisationen och upprätthålla att lagar följs och att 
handlingsplaner, policys är uppdaterade utifrån gällande lagrum och skolans rutiner inom 
arbetsmiljöns områden. Tillsammans med elevskyddsombuden har skyddsrond genomförts i 
respektive skolbyggnad med skolgård. De områden/delar som inte var acceptabla har 
åtgärdats. 
De fackliga representanterna och rektor har träffats vid fem tillfällen detta år. 
Varje år genomförs ett medarbetarsamtal och enkät med all personal. 
Under läsåret har det inträffat 9 olyckor och 3 tillbud. Allt har rapporterats till rektor för att 
möjliggöra en analys och möjlighet till att förhindra olyckor framgent.  
 
Mål 2018-2019 
 

● En kartläggning av personalens uppfattning av den individuella arbetsmiljön kommer 
att göras i samband med medarbetarsamtalen och via personalenkäten. 

● En kartläggning av elevernas uppfattning av den individuella arbetsmiljön kommer att 
göras i samband med elevenkäten och utvecklingssamtalen. 

● Fortsätta samarbetet med elevskyddsombuden och skolans personal. 
 
Klagomål/synpunkter 
 
Under året har året mottagit fyra ärenden av skiftande karaktär som hanterats som 
klagomål/synpunkter. 
Ärendena är dokumenterade och uppföljda enligt skolans rådande rutiner. 
 
Mål 2018-2019 
 

● Tydliggöra hanteringen av klagomål/synpunkter så rutinerna blir väl kända. 
 
Årets prioriterade målområden 
 
Litteratur och berättande 
 
Lgr 11 “Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I 
skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas. Även hälso- och livstilsfrågor ska uppmärksammas. Eleverna ska få 
uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 
uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text 
och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång 
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omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.” 
 

● F-9 hade besök av författare Per Nilsson och Tomas Halling, vandrade genom 
Simrishamns med Lena Alebo som guide, skrivarskola, biblioteksbesök, 
samarbetade med konstskolan SARA för att göra en egen kokbok och besök på 
Malmö Stadsteater för att se och uppleva en föreställning. 

● Språkbruk har lyfts på olika sätt i verksamheten både i form av värdegrundsarbete 
men även att i slöjden och på elevens val skapade egna ordspråk. 

● Fritidshemmet använde sig av det prioriterade målet i den dagliga verksamheten med 
möjlighet till att lyfta det än mer under lovveckorna. Det har arbetats med högläsning, 
serieskapande, biblioteksbesök för att fördjupa och stärka elevernas lärande arbete 
än mer inom samma område som i undervisningen men på mer praktiskt sätt. 

 
På Nils Holgerssonskolan ska eleven: 
-utveckla sin förmåga i kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets 
kulturutbud. 
-få förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, och nordiska, inklusive det samiska, 
samt västerländska kulturarv. 
-utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som 
möjligt som språk, bild, musik, drama och dans. 
-utveckla förståelse för andra kulturer. 
 
I alla årskurser och på fritidshemmet planeras att alla ämnen involveras i de prioriterade 
kulturområdena på något sätt. 
 
IKT 
 
Se sid 7 under rubrik IKT 
 
Hälsofrämjande 
 
‘När jag lär mig mår jag bra, när jag mår bra lär jag mig’ är Skolverkets rubrik för sitt mål att 
via hälsofrämjande skolutvecklings statsbidrag stödja huvudmän i riktning att öka 
måluppfyllelsen för eleverna. 
Arbetet ska vara främjande och förebyggande och omfatta hela elevens mående: i den 
pedagogiska, sociala och fysiska miljön. 
Det riktas arbete från huvudman, skolledning till elevhälsoteam, personal, elever.  
Arbetet har under läsåret varit som tidigare skrivits under rubrik ‘Elevhälsa och 
värdegrundsarbete. 
Riktade insatser utöver det är en satsning på utegym på Östra Parks skolgård för ökade 
fysiska aktiviteter. Ett önskemål av eleverna som förverkligats! 
Det har även diskuterats mobilfri skoltid utifrån att åtta av tolv kränkningsärenden skett via 
sociala medier och att ett led i detta inte förbjuda mobilanvändandet för eleverna utan lära 
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dem hantera sin mobiler och sociala mediers arena men även rikta deras skoltid till än bättre 
gemenskap, mer tid för undervisning, tryggare skolmiljö och bättre studieresultat. Beslut togs 
av huvudman och skolledning att mobilfri skoltid införs from augusti 2018. 
 
Värdegrundsarbete 
 
Se sid 8 under rubrik Elevhälsa och värdegrundsarbete 
 
Prioriterade skolutvecklingsmål 2018-2019 
 
Musik och konsert 

● Fritidshemmet kommer att anordna en talangshow och skapa egna instrument. 
● F-6 kommer att samarbeta med Nova Academy i ett körprojekt där   det tränas 

klassvis för att sedan sammanföra det till en stor konsert på alla hjärtans dag. F-6 
kommer också att få ta del av Nova Academys konsert i Mellby kyrka. Årskurserna 
kommer även att lyfta ‘veckans låt’, välja specifika låtar som sen spelas och 
diskuteras i årskurserna kring genre, instrument, kompositör och artist. Årskurs två är 
även i år med i samarbete med KPE och alla årskurs två i kommunen kring ett stort 
körprojekt. 

● 7-9 startar upp läsåret med ett band som ska repa in några nya låtar och ha en liten 
konsert för klasserna på ÖP under uppstartsveckan. Konserten avslutas med en 
allsångsvisa. Till vårterminen planeras att resa till Malmö för att se någon 
musikföreställning för åk 7 och 8, samt att åk 9 ser en föreställning i Köpenhamn. I 
slutet av höstterminen planeras ett Nobeltema med inslag av musik under temat, 
exempelvis musikframträdande under festen.  

● Skolans traditioner kommer att lyftas än mer detta år i musikens tecken såsom 
avslutningar vid jul och sommar men även valborg. 

 
IKT 

● Pilotskola för Gleerups digitala läromedel. 
● Programmering och digital kompetens i undervisningen lyfts in utifrån de nya delarna 

i läroplanen. 
● Nytt nätverk i båda skolhusen. 
● Skapa digitaleringsstrategi. 

 
Hälsofrämjande 

● Samarbete med Malmö FF för elever i åk 4-9 för att öka fysisk aktivitet på skoltid. 
● Möjliggöra fler fysiska aktiviteter på skolgårdarna och pedagogledda aktiviteter. 
● Yoga och mindfulness i skolan ledd av kurator och skolsköterska och på 

fritidshemmet ledd av fritidspersonal.  
● DISA, Din bror. 
● Skolans värdegrundsarbete är en stor del av det hälsofrämjande arbetet. 
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Samarbete/utanför skolan 
 
Under läsåret har ett samarbete förts med Tryde Friskola, Sophiaskolan och Hammenhögs 
Friskola. Det har genererat i att läsår 2018/2019 ha kompetensutvecklingskvällar för all 
personal hop, nätverk för fritidshemspersonalen, förskoleklasspedagogerna, slöjdlärarna, 
speciallärarna och IKT grupperna. 
Rektor har samverkan med kommunen, BUF och andra förvaltningar. 
Rektor har även samverkan med Lunds Universitet kring forskningsprojekt breddad 
rekrytering. 
 
 
Vi är en skola att vara stolt över! Vårt gemensamma arbete för varje enskild elevs bästa 
förutsättningar för utbildningen på Nils Holgerssonskolan fortskrider! 
 
 
 
Nils Holgerssonskolan 
 
2018-09-29 
 
 
Ansvarig för Kvalitetsrapporten för läsåret 2017-2018 och Verksamhetsplanen för läsåret 
2018-2019 
 
Gunilla Persson, rektor 
 
 
 
 
 

20 


