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1. Om Pops Academy i Umeå
Huvudman för Pops Academy i Umeå är Primaskolan i Sverige AB, som är en del av
AcadeMedia. Pops Academy i Umeå är tillsammans med Pops Academy i Stockholm
och Örebro varumärket Pops Academy vars pedagogiska idé vilar på tre hörnpelare
- musik, kreativitet och akademisk kvalitet.
Musiken ger kraft och glädje till lusten att lära, träna samarbete och möjlighet att
fokusera. Musiken är hos oss en naturlig del av skoldagen med lättillgängliga
instrument och en inspirerande miljö. Musiken finns även med i de andra skolämnena.
Musiken tänker vi ger våra elever en innehållsrik skolgång. Vi använder kreativitet
som ett pedagogiskt verktyg i alla skolämnen och genom uppgifternas utformning
och genomförande värderas inte bara hjärnans kunskap utan handens, röstens och
kroppens samlade förmågor.
Pops Academy är en skola som värdesätter akademisk kvalitet. Vi tror på höga
förväntningar kring ansvar och att skapa förståelse för den värld vi lever i. Vi vill
kommunicera en positiv kravbild där eleven ges förutsättningar att nå sin högsta
potential och lyckas i framtiden. Pops är en plats för lärande som inte är skild från det
samhälle vi lever i. Tillsammans möter vi omvärlden med nyfikenhet och positiva
förväntningar på lärandeprocessen. Idag går det 109 barn på Pops Academy i
Umeå. Skolan är en åk 4-9 skola och i dagsläget erbjuds inte fritidsverksamhet utifrån
en låg efterfrågan.
Personal & Organisation
Skolans inre arbete leds från ledningsgruppen som består av rektor, skolans två
förstelärare, specialpedagog och en arbetslagsledare. Ledningsgruppen och
gruppen för skolans elevhälsa är navet i driften av skolan. Härifrån leds och fördelas
allt arbete kring skolans utvecklingsarbete, uppföljning samt det systematiska
kvalitétsarbetet. Tillsammans med rektor leds den pedagogiska utvecklingen på
skolan i processform tillsammans med skolans personal och har under året handlat
om två processer. Första processen har gått under namnet tillgängligt lärande och
den andra betyg och bedömning.
Skolan består av två arbetslag, ett för mellan- och ett för högstadiet. Pedagogerna
på skolan är 13 till antalet. Räknat totalt antal heltidstjänster består skolan av 10,7
tjänster. Inräknat är då förutom pedagoger administration, elevhälsopersonal och
skolledning. En liten enhet som genomsyras av ett stort engagemang med täta
relationer mellan elever, vårdnadshavare och skolans personal. Alla vet vem alla är
och där man som elev blir sedd utifrån sitt unika jag.
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2. Vårt kvalitetsarbete
Vår kvalitetsmodell
Inom Pops Academy vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Pops Academys och
AcadeMedias gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella
målen. Detta innebär att det finns en gemensam definition av vad som menas med
kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär
också att vi är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt
utvecklas och nå uppsatta mål.
Vår kvalitetsdefinition:
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god
verksamhet (processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).
Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt
huvudmannen och skolledningen organiserar
och skapar förutsättningar för utbildningens och
undervisningens genomförande, dels om andra
förutsättningar
i
form
av till exempel
sammansättning av personal, elever och barn.
Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och
kvaliteten i det vi gör.
Resultatkvalitet handlar kort och gott om i
vilken utsträckning vi når de nationella målen.

Våra framgångsfaktorer:
Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring
vårt uppdrag och ser alltid till våra barn och elevers bästa när vi fattar beslut.
Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder
in barn, elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi
upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och
avvikelser.
Kollegial samverkan - Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och
erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra
resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.
Aktiv resursfördelning - Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser
utifrån förutsättningar och behov.
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter
som genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under
höstterminen, vilken syftar till att ge underlag till verksamhetens plan mot
diskriminering
och
kränkande
behandling.
Dels
en
årlig
elevoch
vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid vårterminens start, som ger oss såväl
elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på verksamheten. Enkäten genomförs i
grundskolan inklusive fritidshemmet.
Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas
kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen
(årskurs 1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3).
Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag
för att kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen,
elevhälsoarbetet och trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att
bedöma i vilken utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret.
I juni varje år sammanställs alla betyg och omdömen, samt resultaten på de
nationella proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för
kunskaper och värden i läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet).
Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan
presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.
Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som
huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport
och verksamhetsplaner tas fram för hur skolenheten ska arbeta vidare mot högre
måluppfyllelse nästa läsår.
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3. Resultatkvalitet
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga
de mål som finns i läroplanen för respektive skolform.

Grundskolan
Betyg avgångselever (åk 9)
Parameter och kön

2018/19

2019/20

2020/21

Andel elever med A-E i alla ämnen

67,6%

75,9%

67,9%

Flicka

77,8%

73,9%

71,4%

Pojke
Andel elever med
gymnasiebehörighet

28,6%

83,3%

57,1%

79,4%

82,8%

75,0%

Flicka

81,5%

78,3%

81,0%

Pojke

71,4%

100,0%

57,1%

Genomsnittligt meritvärde

221,8

201,2

203,0

Flicka

231,0

201,8

206,1

Pojke

186,4

198,8

192,1

Betyg (årskurs 6)
Parameter och kön

2018/19

2019/20

2020/21

Andel elever med A-E i alla
ämnen

64,3%

60,0%

66,7%

Flicka

80,0%

61,5%

66,7%

Pojke

25,0%

50,0%

66,7%

Med anledning av pandemin har inga nationella prov genomförts i årskurs 6 eller
årskurs 9 varken under vårterminen 2020 eller vårterminen 2021, vilket gör att det
inte finns fullständiga resultat.
Fler elever har nått kunskapsmålen och fått behörighet till gymnasieskolan under
sommarlovsskolan än vad statistiken ovan visar.

Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - Grundskola
1. Delaktighet
2. Betyg och bedömning
3. Kunskaper och värden
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4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan
Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan)
Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet
Sammantaget är bedömningen över verksamhetens förutsättningar för en hög
kvalité som god. Det är hög kunskapsnivå på pedagogerna på skolan där vi har tre
av våra undervisande lärare som disputerat inom olika skolämnen. Antalet
behöriga lärare har även ökat. I dagsläget har bara någon enstaka inte slutfört
lärarprogrammet.
Elevhälsan såg inför läsåret 2020/2021 att skolan behöver utveckla arbetssätt och
ta ett helhetsperspektiv på lärandet för alla elever ska lyckas. Under läsåret har ett
utvecklingsarbete för tillgängligt lärande genomförts tillsammans med
specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), personal, skolledning och
elevhälsan. Det tillgängliga lärandet har handlat om den fysiska, sociala och
pedagogiska miljön. Följande områden har valts ut att arbeta vidare med under
kommande läsår:
1.

Förutsättningar för lärande
- Delaktighet
- Meningsskapande och motivation
2. Social miljö
- Begripligt sammanhang
3. Pedagogisk miljö
- Pedagogiska strategier och stödstrukturer
4. Uppföljning och utvärdering
- Arbetslag
Exempel på vad som har genomförts under året i syfte för en mer strukturerad och
målinriktad verksamhet, en tydligare och tillgängligare lärmiljö samt ökad
måluppfyllnad:
Ökad delaktighet
- Två mentorspass varje vecka har införts i syfte att skapa mer överblick
för eleverna och för att skapa regelbunden uppföljning av trivsel och
ökad delaktighet.
- Momentutvärderingar för att samla in elevernas synpunkter har
införts.
- Fler elevrådsträffar.
- Gemensamt framtagna trivselregler.
- Ökat inflytande över undervisningsform är under utveckling.
- Ökat inflytande över redovisningsform är under utveckling.
Gemensam lekionsstruktur
- Eleverna ska vid varje lektion möta ett bekant upplägg för lektioner
oavsett ämne. Eleven ska med säkerhet veta hur en lektion startar,
genomförs och avslutas.
- Gemensamt bildstöd och tavelstruktur har införts för att underlätta
enkelheten i att lära sig att förstå betydelsen av dessa.
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-

Eleven ska veta vilka regler som gäller under lektionen för att skapa
en trivsam och lugn studiemiljö för att underlätta lärandet.

Gemensam classroomstruktur.(digital lärmiljö)
- Eleverna ska möta samma bild den digitala miljön oavsett ämne i.
Exempelvis ska det alltid finnas en terminsplanering över ämnet så att
eleven, som den själv ska kunna agera och planera utifrån.
- Gemensamma momentbeskrivningar och uppgiftsinstruktioner.
Eleven ska med enkelhet förstå och känna igen beskrivningarna,
oavsett ämne.
- En flik som samlar alla examinerande uppgifter och läsinstruktioner
inför prov så att elever och vårdnadshavare med enkelhet hittar rätt
material.
Digitala läromedel har implementerats
- För att kunna arbeta mer meningsskapande, varierande och
utmanande samt öka motivationen hos eleverna.
- Tillgängliggöra ett mer multimodalt arbetssätt både för pedagoger
och elever. Stimulera till en mer varierad undervisning för ökad
stimulans.
- Fortbildningsinsatser har genomförts tillsammans med Apple där vi
arbetat med trettio kreativa sätt att lära.
Extra anpassningar inom ramen för undervisningen
- Ett dokument har tagits fram på klassnivå som sammanfattar behovet
i gruppen, där pedagoger med enkelhet tar del av eleverna olika
behov.
- Gemensamma genomgångar av dokumentet vid pedagogiskt forum
och nyanställningar.
Sammanfattningsvis tänker vi att dessa målområden kommer leda till en ökad
delaktighet, tryggare och högre kvalité i undervisningen samt en högre
måluppfyllnad för skolan. Att implementera nya arbetssätt tar tid. Vi ser att vi är på
god väg, delvis genom våra resultat i utvärderingar med elever och med
personalen som upplever det positivt att det nu finns bra strukturer på skolan att
förhålla sig till.

Utvärdering av undervisningen (Grundskolan)
Undervisning (kunskaper och värden)
Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten –
med fördel användas som stöd i utvärderingen.
Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshavar
e,
(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning)

2020

2021

2020

2021

Jag är nöjd med undervisningen på min skola

58%

65%

76%

72%

Det är bra lärare på min skola

67%

68%

82%

87%
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Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska
gå så bra som möjligt för mig
Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag
behöver det

43%

46%

54%

72%

56%

57%

69%

72%

-

60%

-

76%

Skolans mål är att minst 90% av våra elever och vårdnadshavare är nöjda med
skolan och dess verksamhet och når kunskapskraven. Vi är inte där ännu men ser att
vi tar steg i rätt riktning. Skolenheten har genom samtal och enkäter fångat upp vad
som behöver utvecklas på enheten för en högre måluppfyllelse och nöjdhet. Det är
tillsammans med våra elever och dess vårdnadshavare arbetet skall utföras. Vi ser
även att öka delaktigheten och därmed engagemanget och lusten till att lära hos
elever är ett gott medel för att nå högre måluppfyllelse samt nöjdhet. Även att
utveckla vårt varumärke ytterligare på skolan där musiken och kreativiteten ska stå i
centrum är viktigt för detta.
Skolan har präglats av en period med många förändringar vilket kan vara en orsak
till att man svarar som man gör i undersökningarna. Nya processer är nu på plats
och utvecklas vidare för att implementeras ytterligare både inom enheten och till
våra avnämare, elever och vårdnadshavare. Ett positivt tecken är också att vi ser
ett ökat söktryck till skolan, vilket innebär att enheten har växt i antalet tjänster vilket
i sig också innebär bättre förutsättningar och möjligheter.

Bedömning och betyg
Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten –
med fördel användas som stöd i utvärderingen.
Elever,
(andel 7-10)
Fråga (kundundersökning)
Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska
kunna i de olika ämnena
Mina lärare informerar mig om hur det går för
mig i skolarbetet

Vårdnadshavar
e,
(andel 7-10)

2020

2021

2020

2021

57%

52%

73%

72%

54%

42%

66%

65%

En insats som har genomförts under läsåret för att göra det mer tydligt hur
elevernas kunskaper bedöms utifrån kunskapskraven har varit en utbildning riktat till
vårdnadshavare i lärplattformen schoolsoft i syfte att vårdnadshavare ska kunna
diskutera elevens situation i skolan, både med sitt barn och skolan. Det är viktigt för
elevens lärande.
Bedömning, återkoppling och betyg är ett pågående prioriterat område på
enheten och vi ser att vi behöver utveckla våra arbetssätt. För att skapa motivation
till att lära sig mer eller djupare så handlar det om att synliggöra lärprocessen för
eleven. Vi behöver också göra eleverna mer medvetna om hur de ligger till och
presterar i sitt skolarbete. Vi gör det, men behöver bli bättre på det, genom att:
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Kommunicera kunskapskraven och målen för undervisningen så eleverna
förstår vad som förväntas och hur det ska uppnås vid utvecklingssamtalen
och de större återkommande kunskapsuppföljningarna.
Utveckla arbetssätt som ger utrymme för återkoppling av elevernas
prestationer i skolarbetet på ett mer kontinuerlig daglig basis.
Lära eleverna hur de lär.
Skapa uppgifter och moment som tydligt hänger ihop med vad eleven ska
lära och sedermera bedömas på.

Arbetet med normer och värden
Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten –
med fördel användas som stöd i utvärderingen.
Elever,
(andel 7-10)

Vårdnadshavar
e,
(andel 7-10)

Fråga (kundundersökning)

2020

2021

2020

2021

Jag känner mig trygg i skolan

75%

79%

87%

75%

Det är ordning och reda i min skola

49%

56%

62%

67%

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan

57%

57%

51%

61%

Skolan präglas av en tillåtande miljö för olikheter. En skola där olika inte sticker ut
och där elever och personal får växa och vara som den personlighet hen är. Ofta är
det en anledning till att man söker sig till skolan.Trygghetsfrågan står högt på
skolan. Det har gjorts flera saker på skolan för det främjande trygghetsarbetet:
Vi ser att vi tar steg i rätt riktning och tillsammans med gemensam lektionsstruktur,
klassens gemensamt framtagna klassrumsklimat och elevrådets involvering i
skolans övergripande trivselregler. Genom att arbeta tillsammans med elever och
vårdnadshavare kommer våra elever att känna sig trygga på skolan vilket är en
självklarhet likväl som att alla elever ska känna att de får den nödvändiga studieron
som krävs i skolarbetet. Vi ska vara en skola där man upplever och känner ordning
och reda. Vi behöver tydligare kommunicera vikten av detta och hur vi arbetar så
att elever och vårdnadshavare blir medvetna om vad vi gör på skolan. Detta
kommer ske bland annat under de två mentorspassen varje vecka med klasserna,
genom de veckovisa breven hem till vårdnadshavarna och att snabbt ta kontakt
med hemmen i tidigt skede kring elevers trivsel och situation på skolan, samt genom
att stärka Trygghetsteamets roll på skolan som kommer ledas av skolkuratorn.

Elevernas ansvar och inflytande
Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten –
med fördel användas som stöd i utvärderingen.
Elever,
(andel 7-10)
Fråga (kundundersökning)

2020

2021

Vårdnadshavar
e,
(andel 7-10)
2020

2021
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De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi elever
tycker och tänker
Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i
skolan

72%

59%

75%

75%

43%

53%

52%

62%

Delaktighet och inflytande är en viktig del i elevernas demokratiseringsprocess och
något vi inom skolan behöver arbeta med i samtliga möten med våra elever.
Delaktighet och inflytande handlar också om att öka elevernas engagemang
genom att utbilda dem i olika arbetssätt och i vilka forum de kan påverka sin
situation.
Vi vill ha engagerade elever och vill ha en hög grad av inflytande. Vi tycker oss ha
det men vi behöver också arbeta för att bli bättre. Vissa ämnen har kommit längre
än andra där vi ser en högre grad av måluppfyllelse. Här behöver vi ge plats för ett
ökat kollegialt lärande så att fler ges tillfälle att ta del av det som är lyckade
exempel.
Elevansvar, delaktighet och inflytande är ett av skolans prioriterade områden där vi
från skolan behöver förstå och lära oss mer vad som ligger bakom vad elever och
vårdnadshavare efterfrågar samt hur och på vilket sätt man vill delta och påverka.
Det finns utvecklingsområden, som ett ännu bättre fungerande elevråd. Ett forum
där
eleverna
ges
utrymme
att
tycka
och
tänka
om
skolan.
Metorspassen/klassråden behöver utvecklas i kombination med elevrådsarbetet.
Ett annat utvecklingsområde är hur delaktigheten i undervisningen ska öka. Vi
behöver bli bättre på att involvera eleverna i uppstarten av nya moment samt kring
hur vi synliggör elevernas egna lärande i syfte för ett livslångt lärande och för att
ytterligare
öka
motivationen
och
engagemanget
hos
eleverna.
Fortbildningsinsatser för personalen under kommande läsår kommer genomföras i
syfte att skapa mer variationsrika undervisningsformer där samtalen ska stå i fokus.

Slutsatser (undervisning)
Sammantaget så ska skolan fortsätta att utveckla följande områden för att öka
kvaliteten och måluppfyllelsen på skolan:
- Akademisk kvalitet - ett undersökande förhållningssätt
- Lektionsdesign - tillgängliga lärmiljöer
- Kreativa arbetssätt - estetiska lärprocesser och samtalen i fokus
- Delaktighet och inflytande - meningsskapande, motivation och begripligt
sammanhang, normer och värden, öka studieron
- Bedömning och betyg - varierat arbetssätt för bedömning, likvärdighet, öka
elevers medvetenhet kring sitt eget lärande

Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan)
Indikatorer för utvärdering:
Indikatorerna är hämtade ur den trygghetsenkät som genomförs i oktober varje år
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Fråga ur trygghetsenkät 2020/2021
Jag känner mig trygg i skolan
Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
andra elever på din skola?
Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av
någon vuxen på din skola?
Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara
delaktig i trygghetsarbetet på din skola?

(Elever, andel ja%)
89%
17%
20%
61%

Resultaten visar att trygghetsarbetet på skolan har utvecklats i önskad riktning, att
alla elever ska känna sig trygga på skolan. Den sammantagna bedömningen är att
vi har en skola som upplevs som en trygg miljö. Dock behöver trygghetsarbetet på
skolan fortsätta och omfattar flera områden.
89% av eleverna anger att de känner sig trygga på skolan tror vi delvis beror på
de insatser som gjorts i lektionssalarna, möbleringen i korridorer, att eleverna varit
med och tagit fram trivselregler generellt för skolan och ett gemensamt
förhållningssätt i klassen.
Det har varit uppskattat från vårdnadshavare att vi varit snabba att sätta igång
utredningar av händelser som strider mot skolans värdegrund samt att vi haft
återkopplande samtal med de inblandade. Vårdnadshavare kontaktas direkt.
Samarbete med andra myndigheter sker i ett tidigt skede. Vi ser ett
framgångsrecept i detta arbetssätt.
Eleverna pekar ut en del otrygga miljöer som skolan behöver hantera, som
korridorer, trapphus, matsal, toaletter. Skolans korridorer har fått en upprustning
med nya möbler och med tydligare samlingsplatser. Elevskåp har tagits bort
utanför anslutande toaletter, foliering av fönster och dörrar in från trapphuset har
utförts för mindre insyn från angränsande skola. Trapphuset är ett problem som
delvis har blivit bättre med anledning av olika mattider vilket gör att eleverna
kontaktytor mellan de olika skolorna minskar.
Skolan undviker i så stor utsträckning som möjligt antalet håltimmar för att främja
tryggheten. Inför nästa läsår planeras att införa en korridorsvärd som en del av
kuratorns uppdrag på skolan.

Främjande och förebyggande arbete
Den sammantagna bedömningen är att alla våra igångsatta processer är en del av
det viktiga främjande och förebyggande arbetet på skolan. Varje aktivitet och
insats är viktigt för hur man som elev och vårdnadshavare upplever skolan som
helhet.
De dubbla mentorspassen och den process mentorerna arbetar efter har skapat ett
större lugn i att ha kontroll över vad som sker i skolan för många av våra elever.
Från vårdnadshavarens sida så upplever man en bättre insikt genom att
kommunikation med skolan från de delade elevplaneringar till mentors skickade
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veckobrev utvecklats.
Resurser på skolan arbetar mer situationsanpassat än tidigare och kan sättas in där
insatsen behövs i ett tidigare skede. Arbetet leds av skolans specialpedagog.
Genom kontinuerliga uppföljningar ser vi tidigt var insatser behöver sättas in för att
motverka och förebygga otrygga miljöer.
I början av läsåret infördes en skolgemensam dag där vår åk 8 och 9 fick planera
och genomföra aktiviteter för hela skolan något vi ser främjar tillhörigheten. Det
har visat sig positivt på skolan genom elever som tidigt får träffas sedan får enklare
att mötas och umgås i skolans korridorer. Vi har gemensamma avslutningar,
temadagar och friluftsdagar som vi ser stärker banden mellan eleverna och som
ses positivt i ett främjande och förebyggande perspektiv.

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling
Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling har fungerat bra i den fåtalet
anmälningar som kommit in till rektor. Genom att alla anmälningar nu ska
rapporteras in till skoljurist blir ärenden också granskade utifrån. Det är viktigt med
en tredje parts åsikter om de insatser och aktiviteter skolan vidtagit i samband med
anmälningen är tillräckliga.

Slutsatser (trygghetsarbetet)
Sammantaget så ska skolan fortsätta att utveckla följande områden för att öka
tryggheten på skolan.
1. Mentorsuppdraget
2. Skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete på skolan
3. Kuratorns uppdrag med att leda det främjande arbetet
4. Korridorsvärd
5. Bättre kommunikation med elever och vårdnadshavare

Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan)
Indikatorer för utvärdering: Följande indikatorer kan – utöver resultatkvaliteten –
med fördel användas som stöd i utvärderingen.
Elever,
(andel 7-10)
Fråga (kundundersökning)
Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag
behöver det

Vårdnadshavar
e,
(andel 7-10)

2020

2021

2020

2021

-

60%

-

76%
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Resultatet visar att skolan behöver tydliggöra för elever och vårdnadshavare hur
och i vilka former man kan få stöd och hjälp genom tydlighet via information men
även stärka våra rutiner inom organisationen.
Behov av stöd kartläggs idag i samarbete med undervisande lärare, mentorerna
och elevhälsan i samverkan med vårdnadshavarna. Även externa aktörer, som
vård och omsorg, är delaktiga vid behov. På skolan görs insatser både på gruppoch individnivå. Det finns även ett resursteam vars tider fördelas efter behov med
ledning av elevhälsan.
Skolan behöver fortsätta utveckla rutinerna för arbetsgången av stödinsatser samt
hur insatserna följs upp för att kunna mäta effekterna och utvärdera stödinsatserna
mer systematiskt. En tydliggörande elevhälsoplan är ett mål för kommande läsår.
Detta blir ett bra underlag för att kunna förmedla på ett tydligare sätt till elever och
vårdnadshavare hur elever kan få stöd på olika sätt.

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd
Genom att skolan är liten till antalet elever så fångas behoven upp tidigt och
insatser kan snabbt genomföras. Dock har det viktiga uppföljningsarbetet inte varit
tillräckligt strukturerat för att kunna mäta effekterna på insatserna på ett
tillfredsställande sätt.

Främjande och förebyggande arbete
Skolan har skapat resurstid i lärares tjänster och har bland annat infört stöd pass,
tre gånger i veckan. Stödpassens syfte är att ge elever och vårdnadshavare stöd i
läxläsning, inför prov men också till elever i behov av stöd i ämnen. Utöver dessa
tre stödpassen har även resurstid fördelats till ordinarie undervisning för att
förstärka stödinsatser vid behov. Insatserna behöver fortgå under en längre tid,
även nästa läsår för att kunna avläsa utfallet av insatsen.
Skolans kunskapsmätningar var femte vecka på individ och klassnivå möjliggör en
tydlig bild över resursbehovet.. Detta gör lärarna tillsammans med
elevhälsoteamet. Modellen har visat sig framgångsrik och något som direkt visat
sig i ökad måluppfyllelse.
Mentorer har även haft regelbundna månadsmöten med specialpedagog för att
insatser snabbt ska kunna inledas. Stödinsatser har genomförts både i mindre
grupper inom enskilt ämne till stöd på klassnivå. Båda fallen har gett resultat som
ökad måluppfyllelse samt höjt elevers motivation. Specialpedagogiska insatser har
också bedrivits på grupp - individnivå.
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Slutsatser (elevhälsoarbetet)
Utifrån ovanstående resonemang behöver personalen på Pops Academy, Umeå,
finna arbetssätt som medvetandegör både eleverna och deras vårdnadshavare om
vikten av delaktighet. Arbetet med detta har tagit ett steg framåt under läsåret
20/21, men ska fortsätta med samma kraft under kommande läsår. Rutiner behöver
utvecklas och etableras:
Mentorerna har en central roll för eleverna. Det finns en vision med skolans satsning
på dubbla mentorspass, att de ska bidra till elevernas upplevelse av delaktighet
och meningsfullhet - sammanhang och mening genom ett innehåll och en
genomförandepraxis som ger goda förutsättningar för varje individs personliga
utveckling.
Elevhälsoteamet behöver en fortsatt stabil bemanning kommande läsår som
arbetar systematiskt med elever i behov av särskilt stöd, följer upp frånvaron hos
elever för att kunna fånga detta i ett tidigt skede och arbetar främjande för elever
delaktighet.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan
Under kommande läsår kommer följande områden prioriteras:
Undervisning
- Akademisk kvalitet - ett undersökande förhållningssätt
- Lektionsdesign - tillgängliggörande
Kreativa arbetssätt - estetiska lärprocesser och samtalen i fokus. Musik.
Delaktighet och inflytande - meningsskapande, motivation och begripligt
sammanhang, normer och värden. Ökad studiero.
- Bedömning och betyg - varierat arbetssätt för bedömning, likvärdighet, öka
elevers medvetenhet kring sitt eget lärande, öka elevers måluppfyllelse
Trygghetsarbete
- Främjande insatser Värdegrundsarbete lett av kurator och mentorer.
Skolgemensamma dagar. Hälsofrämjande insatser av skolsköterskan.
Elevrådet
- Förebyggande insatser Anpassad resursfördelning och elevrådet.
Korridorsvärd.
- Åtgärdande insatser Reagera snabbt och följa vår rutin vid kränkande
behandling.
Elevhälsan
Främjande insatser Delaktigheten och inflytande för ökad motivation och
meningsskapande. Öka elevrådets inflytande. Upprätta en tydliggjord
elevhälsoplan.
Förebyggande insatser Utveckla tillgängliga lärmiljöer för ökad inkludering
och begripligt sammanhang.
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-

Uppföljning av särskilt stöd för att främja elevernas måluppfyllelse.
Åtgärdande insatser Utveckla arbetssätt för elever med problematisk
frånvaro.
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