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Sammanfattning  
 

S:t Jörgens skola är en kommunal grundskola i Helsingborgs stad. Skolan erbjuder undervisning 

från förskoleklass till och med årskurs 6 och har sammanlagt 297 elever. S:t Jörgens skola ligger i 

verksamhetsområde Norr. Upptagningsområdet består av både villor och flerfamiljshus. Arbetet 

med Qualis startade i Helsingborgs stad för många år sedan. Skolan granskades första gången 

2005 och andra gången 2009 och fick då 121 poäng och blev certifierad enligt Qualis kvalitetssäk-

ringssystem. Under de senaste åren har omfattade revideringar genomförts av Qualis kvalitetskrite-

rier utifrån ny skollag och nya läroplaner. Bland annat har skollagens krav på ett dokumenterat 

systematiskt kvalitetsarbete förts in i kriterierna. Vid denna granskning i december 2013, uppgår 

poängen till 109 och skolan är fortfarande certifierad med mycket god marginal. Som nämnts är 

kvalitetskriterierna reviderade och poängen vid granskningarna alltså inte jämförbara. 

 

S:t Jörgens skola har många starka områden. Bland dem kan nämnas Organisation, Kommunika-

tion, Resursutnyttjande och Image. Gemensamt för att skolan lyckas så väl inom dessa områden är 

det mycket goda samarbete och klimat som råder på skolan bland ledning, personal och elever. Det 

råder ett öppet klimat och det finns en stor flexibilitet och vilja att prova nya vägar och arbetsme-

toder. Samtidigt arbetar skolan systematiskt med att utvärdera sin verksamhet. Detta sätt att arbeta 

är en framgångsfaktor för hela verksamheten. 

 

Det område S:t Jörgens skola främst behöver arbeta vidare med är Kunskaper och färdigheter. 

Skolan har redan en god måluppfyllelse både i relation till resultaten i Helsingborgs stad och i ri-

ket, men då skolan har som ett mål att nå toppresultat behöver skolan analysera elevernas resultat i 

alla ämnen och mellan flickor och pojkar ännu mera för att alla elever ska nå så långt det någonsin 

är möjligt i sin kunskapsutveckling. S:t Jörgens skola använder ett antal goda forskningsbaserade 

metoder. För att utvecklas ytterligare skulle skolan kunna stärka sitt samarbete med någon högsko-

la eller universitet för att i samarbete med detta lärosäte låta personal delta i magister- och maste-

rutbildningar eller i forskarstudier för att kunna bedriva egna forskningsprojekt i syfte att ytterliga-

re öka bland annat elevernas delaktighet och måluppfyllelse. 

 

 

En kort presentation – S:t Jörgens skola 

 
S:t Jörgens skola är en grundskola i Helsingborgs innerstad med 297 elever i årskurserna F-6. Sko-

lan ligger naturskönt i sluttningen upp mot Vikingsbergsparken och nära Helsingborgs kulturinsti-

tutioner. Upptagningsområdet består både av flerfamiljshus och av villor. Elever kommer också 

från andra delar av Helsingborg. Rektor är Yvonne Jönsson.  

 

Skolbyggnaderna är uppförda i slutet av 1800-talet och renoverade och tillbyggda vid flera tillfäl-

len. En ny omfattande renovering är planerad att göras inom de närmaste åren då skolans lokaler är 

trånga och delvis svårarbetade. Förskoleklassen är inrymd i en modern villa i parken ovanför slutt-

ningen. Eleverna har tillgång till en god utemiljö med många olika redskap att använda under ras-

terna. Även parken som skolan ligger vid är en tillgång. Skolan disponerar ytterligare en villa som 

inrymmer fritidsklubben, alltså skolbarnsomsorgen för de större barnen och under skoltid används 

villan till estetisk verksamhet. Fritidshemmet utnyttjar skolans lokaler. Det finns bibliotek och 
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matsal med mottagningskök och en mindre idrottshall som används för de yngre eleverna, medan 

de äldre går till den närbelägna Tågaborgsskolan för att ha idrott, bild, musik och för att använda 

NO-salar. 

 

 

Genomförande av arbetet med självvärdering och granskning  
 

Skolans alla arbetslag, som på S:t Jörgens skola benämns team, och ledningen har före vårt besök 

genomfört en självvärdering av Qualis kvalitetskriterier inom elva olika områden. Ledningen har 

lämnat en skriftlig redovisning av hur arbetet bedrivs inom de elva områdena samt vilka utvärde-

rings- och förbättringsmetoder skolan använder sig av. Ledningen har även kompletterat med pla-

ner och rapporter för att belysa skolans kvalitet. Dessutom har kvantitativa tal redovisats inom 

kvalitetsområdena Organisation, Kompetens och Resursutnyttjande. Inför läsåret 2011/2012 gjor-

des omfattade revideringar av Qualis kvalitetskriterier utifrån ny skollag och nya läroplaner. Från 

läsåret 2012/2013 har även skollagens krav på ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete förts 

in i kriterierna. Bland de utvärderingsmetoder som skolan har använt är Qualis enkäter till elever, 

föräldrar och personal. Av skolans 297 elever har 279 svarat (94 procent). Alla elevers föräldrar 

(en förälder/elev) har erbjudits att svara på föräldraenkäten. Enkäten har besvarats av 112 föräldrar 

av totalt 297 vilket innebär 38 procents svarsfrekvens. Den låga svarsfrekvensen i föräldragruppen 

gör att dessa svar blir mindre tillförlitliga för att underbygga våra bedömningar. Av skolans 32 

personal har 29 svarat (91 procent). Vi har vi tagit del av allt material i god tid innan besöket. 

 

Granskningen på plats har skett i form av att vi externa granskare har tillbringat två dagar i skolan. 

Vi har besökt 14 lektioner/arbetspass och intervjuat nio grupper av rektor, ledningsgrupp, lärare, 

elever och föräldrar men också elevhälsoteam, fackliga representanter samt ytterligare två grupper 

av personal.   

 

Nedan redovisas resultatet av arbetslagens och ledningens självvärdering. Längst till höger i tabel-

len redovisas den bedömning som vi granskare har gjort. 
Tabell 1: Självvärdering och extern värdering  

Kvalitetsområde Arbets-

lag/Team 

F-klass 

Arbetslag/Team  

1-3 och Fritids-

hem 

Arbets-

lag/Team  

4-6 

Självvärdering  

rektor 

Extern värde-

ring granskare 

A. Kunskaper och färdigheter 

7 7 

 

7 7 5 

B. Trygghet och trivsel 7 7 7 7 6 

C. Elevernas ansvar för  

     eget lärande 7 7 

 

6 7 6 

D. Arbetssätt och lärarroll 

7 7 

 

7 7 6 

E. Delaktighet 7 7 6 7 6 

F. Organisation 7 7 7 7 7 

G. Styrning och  

     ledarskap 7 6 

7 

 7 6 

H. Kommunikation 7 7 6 7 7 

I.  Kompetens 7 7 7 7 6 

J.  Resursutnyttjande 7 7 7 7 7 

K. Image 7 7 7 7 7 
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Verksamhetens kvalitet inom elva områden   
 

 

Kunskaper och färdigheter 

 

Skolan följer upp varje elevs kunskapsutveckling bland annat genom programmet Unikum, vilket 

utgår från målen i årskurs 3 och 6, men även med nedbrutna mål för respektive årskurs (steg 1). I 

skolans handlingsplan för elevhälsoarbetet och även i de olika teamens uppdragsbeskrivningar 

finns rutiner och metoder beskrivna för hur skolan ska utreda elevers behov av stöd. De elever som 

behöver stöd följs upp vid möten med rektor varannan vecka (steg 1). Efter utredning av elevernas 

stödbehov tar rektor beslut om att upprätta åtgärdsprogram (steg 1). 

 

Skolan använder flera olika metoder för att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Dokumenta-

tion sker i Unikum, regelbundna pedagogiska dialoger i teamen och avstämningar med mentorerna 

fyra gånger årligen är några av de metoder som skolan använder (steg 2). Två specialpedagoger 

arbetar heltid på skolan (steg 2). Tillsammans med skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och 

skolledning bildar de skolans elevhälsoteam. Eftersom specialpedagogerna har arbetat länge på 

skolan och träffar barnen redan i förskoleklassen finns en kontinuitet i det förebyggande elevhäl-

soarbetet och elevhälsan blir en viktig kugge i arbetet med att främja elevernas utveckling mot ut-

bildningsmålen (steg 2). 

 

Systematiska uppföljningar av elevernas prestationer på individnivå sker bland annat genom de 

nämnda mentorsavstämningarna. På grupp- och skolnivå sker uppföljningar och analyser av resul-

taten på de nationella ämnesproven i årskurserna 3 och 6 och sedan i våras av betygen i årskurs 6. 

Helsingborgs stad har en så kallad tjänstegaranti, vilken innebär att barnen ska kunna läsa efter 

årskurs 1 och räkna efter årskurs 2. Skolan följer upp och analyserar elevernas resultat i förhållan-

de till dessa garantier (steg 3). I uppdragsbeskrivningarna för teamen och mentorerna finns tydligt 

beskrivet hur pedagogerna ska följa upp de elever som är i behov av stöd. Specialpedagogerna 

handleder eleverna både i samband med den vanliga undervisningen och även som ett komple-

ment. Specialpedagogerna arbetar nära de ”vanliga” pedagogerna och ger också handledning till 

sina kolleger (steg 3). 

 

Utöver de olika arbetslag skolan har finns också ämnesgrupper. I dessa diskuterar pedagogerna 

tolkningen av de nationella styrdokumenten och gör tillsammans nedbrytningar av målen och pe-

dagogiska planer för de olika ämnena. Skolans pedagoger har tillsammans med pedagoger från 

andra skolor i Helsingborgs stad fått utbildning i likvärdig bedömning (steg 4). Skolans resultat på 

de senaste nationella ämnesproven ligger i linje med eller i flera fall betydligt över riket. Se mer 

om skolans resultat under steg 6. Då kommunen har ett stort utbud av kompetensutveckling, som 

skolans pedagoger deltar i, får de rika tillfällen att jämföra sin skolas resultat med andra skolors. 

Kommunen har också grupper, i vilka pedagoger rättar de nationella ämnesproven tillsammans 

(steg 4). 90 procent av eleverna i F–2 anser i enkäten att de lär sig mycket i skolan, medan 63 pro-

cent av de äldre eleverna instämmer helt i att de når goda studieresultat och 21 procent instämmer 

till stor del. Som beskrivs nedan är kunskapsresultaten goda i jämförelse med skolans egna förut-

sättningar samt skolor i kommunen och riket (steg 4). Genom att följa upp åtgärdsprogrammen och 

analysera sina arbetsmetoder på möten i teamen och i ämnesgrupperna arbetar skolan för att mins-

ka antalet elever som inte når lägst kunskapskraven (steg 4). 
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Som redan nämnts har skolan många olika metoder för att följa upp elevernas kunskapsinhämt-

ning. Elever och lärare reflekterar tillsammans både i samtal och i elevernas loggböcker. Under 

några lektionsbesök ser vi hur elever med hjälp av en Ipad filmar redovisningar som kamraterna 

gör. Vi ser också att eleverna fotograferar till exempel sina fysikexperiment. Dessa bilder och fil-

mer använder de sedan för att kunna utvärdera sitt arbete. Enligt intervjuerna med både personal 

och skolledning sker kontinuerlig uppföljning av att eleverna inhämtar fakta, förståelse färdigheter, 

och förtrogenhet i sitt lärande genom bland annat avstämningar mellan rektor, mentorer och ar-

betslagen fyra gånger per läsår (steg 5). Det finns ett stort antal ”råd”, i vilka eleverna deltar, bland 

annat miljöråd och må-bra-råd. Bland målen i skolans styrkort finns ett långsiktigt mål att all per-

sonal ska ha genomgått utbildning i hållbar utveckling. Vi ser också exempel på källsortering av 

avfall (steg 5). De elever som lätt når kunskapskraven får uppgifter och stimulans genom att få 

svårare uppgifter eller ibland genom att delta i undervisningen i en högre årskurs. Vid elevinter-

vjun säger en elev spontant ungefär så här ”det är bra att jag får svårare uppgifter när jag är färdig 

och inte fler likadana” (steg 5). 

 

Kriteriet för steg 6 är att skolan har goda kunskapsresultat, som bibehålls eller förbättras över tid. 

S:t Jörgens skolas resultat har varierat under de senaste åren. Detta gäller speciellt de nationella 

provresultaten i årskurs 3, medan resultaten ligger mera stabilt och högt i årskurs 6 (fram till 2010 

årskurs 5). Eftersom ett av skolans mål är att nå toppresultat är det viktigt att redan i årskurs 3 ha 

goda resultat för att ha goda grunder för att nå ännu bättre resultat i årskurs 6.  

 

2011 nådde endast 46 procent av de då 44 eleverna målen i matematik i nationella provet i årskurs 

3. I svenska nådde 76 procent målen detta år. 2012 var resultaten i både svenska och matematik 68 

procent och våren 2013 blev 89 procent av eleverna godkända i nationella provet i svenska medan 

63 procent nådde målen i alla delproven i matematik i årskurs 3. På delproven som handlade om 

taluppfattning och mätning nådde nästan 100 procent av eleverna godkänt resultat och geometriska 

begrepp strax över 90 procent, men på delprovet som behandlade problemlösning klarade endast 

cirka 65 procent kraven för godkänt resultat.  Enligt rektor kan detta bero på att den metod skolan 

använder i matematik tidigt betonar taluppfattning och inte betonar problemlösning förrän senare. 

Att fokusera elevernas taluppfattning är mycket viktigt, men det är elevernas rätt att få undervis-

ning i alla ämnesområden så att eleverna kan nå kunskapskraven i alla ämnen också i årskurs 3.  

 
Tabell 2: Måluppfyllelse på nationella prov i årskurs 3 och 6 

Kvalitetsområde 

Kunskaper och färdigheter 

S:t Jörgens skola 

år 2012 åk 6 

2013 åk 3 

Genomsnitt i Hel-

singborgs kommun 

år 

2012/2013 

Genomsnitt i riket 

år 2013 för årskurs 

3 och för årskurs 6 

2012  enligt Skol-

verket 2012/2013 

Andel elever godkända på nationellt prov, sv 

åk 3  

 

89,2 

 

82,9 

 

78,3 

Andel elever godkända på nationellt prov, ma 

åk 3  

 

63,2 

 

71,3 

 

67,7 

Andel elever godkända på nationellt prov, sv 

åk 6 

86,7 86,9 82,1 

Andel elever godkända på nationellt prov, ma 

åk 6 

96,7 78,4 78,6 

Andel elever godkända på nationellt prov, en 

åk 6 

93,3 90,4 86,9 
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Våren 2013 sattes de första betygen i årskurs 6 och alla eleverna fick godkända betyg i alla ämnen. 

Intressanta skillnader finns mellan flickornas och pojkarnas betyg. Flickorna har överlag högre be-

tyg än pojkarna, precis som det ser ut i riket, medan pojkarna har bättre betyg än flickorna i ämne-

na teknik samt idrott och hälsa. Betydligt bättre betyg än pojkarna har flickorna i bild, musik, bio-

logi och svenska. Det finns också stora betygsvariationer mellan ämnena. Lägst resultat, 11,5, har 

årskurs 6 i geografi och högst resultat, 16,0, har de i idrott och hälsa. 

 

Rektor och de tre teamen gör alla bedömningen att skolan ligger på steg 7 inom området Kunska-

per och färdigheter. Vi granskare gör dock bedömningen att skolan ligger på steg 5. För att nå steg 

6 behöver skolan fundera dels över resultaten i matematik i årskurs 3, dels varför resultaten varie-

rar relativt mycket över tid samt hur de undervisningsmetoder skolan använder, gagnar både flick-

ors och pojkars kunskapsutveckling i alla ämnen. När vi tillsammans med rektor ser hur pedago-

gernas bedömningar ser ut i systemet Unikum får vi uppfattningen att systemet har sitt fokus på 

uppnådda kunskapskrav för betygsnivån E och inte betonar högre prestationer i samma utsträck-

ning. För att nå steg 6 och 7 måste skolan därför ytterligare utveckla sina undervisningsmetoder 

bland annat genom att än tydligare i sitt arbete utgå från forskning inom relevanta områden. 
 

 

Trygghet och trivsel 

 

Verksamheten startar klockan 8:00 på morgonen med drop-in-tid tills 8:20 då skoldagen börjar 

(steg 1). Skolan följer dagligen upp frånvaro och närvaro. Föräldrarna anmäler sjukfrånvaro till 

skolassistenten mellan 6:30 - 8:00 varje morgon. Om en elev saknas kontaktas föräldrarna snarast. 

Varje lärare rapporterar frånvaron till systemet Skola 24 där den registreras (steg 1). Skolans ruti-

ner för mottagande av nya elever är följande: När en ny elev ska börja har rektor, elev och vård-

nadshavare ett möte där skolan och arbetssätt presenteras. Därefter gör eleven och vårdnadshava-

ren ett besök i tänkt basgrupp och visas runt på skolan. Eleven får också en mentor. Vid behov kan 

elev och vårdnadshavare erbjudas att vara med under en skoldag (steg 1).  

 

Vid våra besök på lektionerna råder det lugn. Vid intervjuerna med eleverna framkommer dock 

synpunkter på att arbetsron kan bli bättre, speciellt vid byte av lektioner eller när de står i kö för att 

hämta något.  Lärarna säger vid intervjuerna sig känna igen detta men menar att det är arbetsro un-

der själva lektionen. I elevenkäterna säger i snitt 83 procent av eleverna att de har arbetsro helt el-

ler till stor del, medan en mindre andel anger att de inte får det lugn de behöver. Lärarna arbetar 

aktivt för att få arbetsro genom att direkt säga till eller ingripa vid störande beteende. En sam-

stämmig bild ges av personal, elever och vårdnadshavare/föräldrar att lärarna genast tar itu med 

störande av arbetsro eller annat antisocialt beteende (steg 2). Nästan 100 procent av eleverna anger 

i enkäten att de har vuxna att vända sig till när de behöver. För att följa upp arbetsron gör rektor 

klassrumsbesök och det är årliga attitydundersökningar för elever och föräldrar. Elevernas mentor 

följer också upp trygghet och arbetsro vid enskilda samtal med eleverna en gång per termin. Lika-

så diskuteras vilka skyldigheter och rättigheter eleverna har. Eleverna är delaktiga i arbetet med 

skolans ordningsregler och skolgårdsregler. Elevenkäterna visar att 100 procent av de yngre ele-

verna och 99 procent av de äldre följer skolans ordningsregler och endast en procent har angett att 

de bara gör det till viss del (steg 2). Skolan har schemalagda Olweusråd. Detta får vi se exempel på 

vid vårt besök. Varje klass/grupp arbetar efter Olweusprogrammet. All personal har lika stort an-

svar för trygghet och att arbeta förebyggande med likabehandling och för att förhindra diskrimine-
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ring och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen diskuteras med elever och föräldrar enligt 

intervjuer och rektors skriftliga redovisning. Genom Olweusenkäterna som genomförs i årskurs 3-

6 och den årliga attitydundersökningen i årskurs 1-6 dokumenteras och analyseras arbetet med li-

kabehandling och arbetet med att förhindra kränkande eller diskriminerande behandling (steg 2). 

 

Trivseln är stor på S:t Jörgens skola. Det är en samstämmig bild från elever, personal och föräld-

rar. Det kan vi se både i Qualis enkätsvar och under vår vistelse på skolan. Skolans personal har en 

mycket låg sjukfrånvaro vilket tyder på att det är en trivsam arbetsplats med stor arbetsglädje (steg 

3). Trivsel och arbetsglädje följs upp i medarbetarsamtal och mentorssamtal och i Olweusenkäten 

samt i den årliga attitydundersökningen (steg 3). Förhållandet mellan elever och personal är präg-

lat av ömsesidig respekt. Eleverna möter olika vuxna både under lektionerna och vid de många 

olika råden. Detta bidrar till att alla känner alla vilket är något mycket positivt som kännetecknar 

S:t Jörgens skola (steg 3). 

 

Lokalerna är trånga men utnyttjas till fullo. Genom att förändra gruppstorlekarna inom årskursen 

kan de mindre rummen också tas till vara. Trots att lokalerna ofta är små så är allt välorganiserat, 

vilket gör att vi inte upplever att det är så många barn på en förhållandevis liten yta. I Helsingborgs 

stads attitydundersökning får skolan sitt lägsta betyg 3,98 på en femgradig skala just på detta om-

råde. Skolan kommer att renoveras och byggas om och planerar nästa år att minska intaget något 

till förskoleklasserna med hänsyn till trångboddheten. Det är trivsamt i klassrummen med mattor 

och levande ljus. De äldre eleverna har en spridning i resultatet på frågan om det är trivsamt inom-

hus men 90 procent instämmer helt eller till stor del. Det är samma resultat när det gäller utemil-

jön. Själva skolgården är inte så stor men det ges möjlighet till bollspel och andra aktiviteter. Sko-

lan ligger i nära anslutning till Vikingsbergsparken som också nyttjas vid behov. I parken ligger 

också förskoleklassens villa som även fungerar som fritidshem för barnen i F-klassen. En del av 

den centrala skolbyggnaden används som lokaler för fritidshemmet för årskurserna 1 och 2. De 

äldre barnen deltar i en så kallad fritidsklubb i ytterligare en villa en bit från själva skolan. Tack 

vare en mycket flexibel och kreativ personal upplever vi att skolan lyckas skapa en god miljö ock-

så för barnen på fritidshemmet trots de trånga lokalerna (steg 4). Liksom beskrivits tidigare skapar 

skolan en trygg miljö, med vuxna som eleverna har förtroende för och som de kan vända sig till. 

På rasterna finns rastvakter ute med en rastvakt från varje team. Skolgården har många skymda 

ställen och det har man uppmärksammat så att de vuxna rör sig på hela skolgården och runt till de 

olika skymda ställena. För att ha kontroll på vad som sker på rasterna har pedagogerna med sig ett 

anteckningshäfte där de noterar konflikter som uppstår och även de som har retts ut. Dessa anteck-

ningar sparas i rastvaktsboken som en dokumentation över vad som sker men också för att kunna 

gå tillbaka och se om någon elev ofta är inblandad i konflikter (steg 4). Skolan arbetar aktivt och 

medvetet för att påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles grundläggande demo-

kratiska värderingar genom att ha en gemensam värdegrund ”Våga språnget, vinn världen”. Det 

finns också likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Alla ar-

betar efter koncept S:t Jörgen och enligt Olweus åtgärdsprogram mot mobbing och antisocialt be-

teende (steg 4). 

 

Skolans arbete med klassrumsregler, skolgårdsregler och ordningsregler, där eleverna är delaktiga 

vid framtagandet, skapar trivsel och trygghet. Något som ofta nämns är att all personal arbetar för 

att alla ska lära känna varandra. Varje termin har skolan en gemensam uppstartsvecka för att skapa 

vi-känsla. När eleverna tas emot på morgonen hälsar alla på varandra i hallen. Den gemensamma 



 

 
Q-Steps Kvalitetssäkring AB, Peter Myndes Backe 12, 118 46 Stockholm 

Telefon 08-410 928 40, e-post info@q-steps.se, www.q-steps.se 

7 
 

värdegrunden ”Våga språnget, vinn världen” finns uppsatt i hallen och Koncept S:t Jörgen följs för 

att skapa trygghet och trivsel (steg 5). Skolan har också en konflikthanteringsplan där arbetet be-

drivs efter följande: värdegrunden, information till alla skapar delaktighet, skapa forum och möten 

i olika konstellationer samt ta tillvara olika kompetenser och olikheter. Där finns också en arbets-

gång för hur skolan ska arbeta med konflikter som är svåra att lösa. I Olweusarbetet ingår att sko-

lan kontinuerligt utvärderar hur den hanterar konflikter och förhindrar diskriminering och krän-

kande behandling (steg 5).   

 

Skolan har en gemensam värdegrund som synliggörs i det dagliga arbetet. I varje hall finns skolans 

värdegrund ”Våga språnget, vinn världen” för att påminna eleverna. I ordningsreglerna står det 

”Nolltolerans mot kränkande behandling som diskriminering, trakasserier och mobbing” enligt 

Olweus programmet. Varje grupp har regelbundna Olweusråd där elever och lärare tillsammans 

arbetar med värdegrundsfrågor och antimobbing och antisocialt beteende. Mobbing tas också upp 

som tema på elevrådet under läsåret. Personalen är också utbildad i Olweusprogrammet. Som 

granskare får vi höra om programmet och råden från elever, personal och föräldrar. Eleverna tyck-

er också att det är bra att de ofta pratar om hur de ska vara mot varandra (steg 6).  

 

Rektor och teamen bedömer i sina självvärderingar att skolan ligger på steg 7. Vi granskare bedö-

mer att skolan ligger på steg 6. Vi gör bedömningen att det finns en trygg, god och bra miljö för 

barnen. Åter igen vill vi peka på den mycket flexibla och kreativa personalen, som tillsammans 

med eleverna lyckas skapa denna trivsamma atmosfär trots den fysiska arbetsmiljön. Lokalerna 

utnyttjas till ”bristningsgränsen” och varje liten vrå, också lärarnas egna arbetsrum, används till 

exempel till specialpedagogernas arbete med eleverna. De små barnen får oftast gå ut några minu-

ter innan rasten börjar för att inte ”krocka” med andra barn i kapprummen. Det är inte alla skolor 

som skulle klara denna situation med bibehållet lugn! Inför nästa läsår planerar skolan att ta in nå-

got färre elever och Helsingborgs stad har långt gångna planer på att bygga om skolan. Vi hoppas 

att dessa åtgärder ska göra den fysiska arbetsmiljön bättre anpassad till den faktiska verksamheten. 

 

Olweusprogrammet som är framtaget av den norske professorn Dan Olweus genomsyrar den dag-

liga verksamheten. För att nå steg 7 behöver skolan på ett strukturerat sätt arbeta med att ta tillvara 

forskningsrön och beprövad erfarenhet inom värdegrundsområdet. 

 

 

Elevernas ansvar för eget lärande 

 

Alla elever i årskurs 1-5 har en individuell utvecklingsplan, som finns bland annat i systemet Uni-

kum (steg 1). 

 

För att kunna träna eleverna i att ta alltmer ansvar för sitt lärande arbetar skolan mycket med olika 

typer av loggböcker och skoldagböcker samt för de mindre barnen också med arbetsscheman. I de 

senare får barnen enligt rektor successivt större möjligheter att själva välja hur de vill arbeta och 

för att planerat arbete blir gjort. Eleverna får i loggböckerna reflektera över vad de lärt sig och 

även utvärdera hur de lärt sig. Vid samtalet med de äldre eleverna uttrycker någon ”Man får be-

stämma väldigt mycket, vilket område vi ska arbeta med, och utvecklingssamtalet. Vi sätter nya 

mål och vi skriver loggbok”. En annan elev säger ”Vi tar väldigt mycket eget ansvar när vi arbetar 

hemma och gör Powerpoint”. Vid våra lektionsbesök ser vi exempel på fina redovisningar där Po-
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werpoint används. I enkäten instämmer 90 procent av personalen helt i att eleverna får ta större 

ansvar för sitt lärande efter stigande ålder och mognad. Samma andel elever instämmer helt eller 

till stor del i att de får vara med att bestämma och planera hur arbetet ska vara i skolan (steg 2). 

Mål finns uppsatta i alla klassrum. Enligt eleverna finns det ”olika mål för alla och olika mål för 

varje årskurs”. Eleverna säger också att ”vi pratar om detta på utvecklingssamtalen och man kan 

bestämma egna mål”. Vid ett klassrumsbesök ser vi en pedagog som går igenom betygskriterierna 

för årskurs 6 på klassrummets smartboard. Enligt pedagogerna är eleverna delaktiga att bryta ner 

till förståeliga mål och att koppla dem till arbetet de har gjort. Dessa utsagor stödjer det vi ser och 

hör under våra dagar på skolan, alltså att eleverna känner till och förstår målen (steg 3).  En arbets-

form som både eleverna och pedagogerna talar om är EPA-arbetsformen, som innebär att: 

 

En- Varje elev skriver ned svar på lärarens fråga under en kort stund.  

Par- En diskussion i par om det nedskrivna.  

Alla - Läraren skriver ner elevernas tankar på tavlan så att alla får ta del av dem. 

 

Pedagogerna tycker att det är en god arbetsform, som låter alla komma till tals. Vi ser också ar-

betsformen användas vid några klassrumsbesök. Ett uppskattat arbetssätt, som vi ser på en lektion, 

är ”Two stars and a wish”, som används för att utvärdera sitt eget arbete och lektionen. Då får ele-

verna skriva två saker som var riktigt bra och något som kan bli bättre. Vi ser många exempel på 

hur skolans olika ”råd” bidrar till att eleverna får utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska 

arbetsformer. Vårt samtal med eleverna är ett mycket bra exempel på hur de låter varandra komma 

till tals och hur de refererar till vad en tidigare ”talare” sagt (steg 3). 

 

Ungefär 90 procent av de yngre eleverna och 70 procent av de äldre svarar i enkäten att de egna 

målen styr lärandet helt eller till stor del. Strax över 80 procent av lärarna anser att de individuella 

utvecklingsplanerna styr uppläggningen av undervisningen. Skolan har brutit ner de nationella 

kursplanerna till lokala pedagogiska planeringar för varje årskurs. Dessa planer styr alltså tillsam-

mans med de individuella utvecklingsplanerna uppläggningen av arbetet och elevernas lärande 

(steg 4). 

 

Genom att arbeta med de redan nämna loggböckerna får eleverna reflektera över sin kunskapsut-

veckling. Vi ser exempel på att lärare och elever fotograferar resultatet av ett fysikexperiment för 

att kunna bedöma och dra slutsatser vid nästa lektion. Vi ser också redovisningar som spelas in på 

video för att de elever som redovisar själva ska kunna göra en bedömning i efterhand. Vidare ser 

vi hur eleverna får möjlighet att ge synpunkter på kamraternas redovisningar. Lite ”tuffa” kom-

mentarer tycker eleverna att de får ibland, varför det gäller att utveckla förmågan att ge konstruktiv 

och utvecklande kritik till klasskamraterna. Således uppfattar vi att lärarna stimulerar eleverna att 

bedöma sina egna resultat, reflektera över och utveckla sitt lärande (steg 5). 

 

Som framgår i beskrivningarna och bedömningarna av de tidigare stegen sätter eleverna sina mål, 

de dokumenterar sitt lärande och de är delaktiga i bedömningen av sitt lärande (steg 6). 

 

Ett av skolans team gör bedömningen att skolan ligger på steg 6, medan de två andra och rektor 

anser att skolan ligger på steg 7. Vi delar uppfattningen med det ena teamet och gör alltså bedöm-

ningen att skolan ligger på steg 6 avseende området Elevernas ansvar för eget lärande. För att 

komma till steg 7 bör skolan arbeta vidare med att utveckla metoderna för elevernas bedömning av 
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sitt eget lärande såväl som för kamratbedömningar och detta arbete behöver knytas till forskning 

och beprövad erfarenhet. 

 

 

Arbetssätt och lärarroll 

 

Eleverna på S:t Jörgen har tillgång till aktuella och relevanta kunskapskällor i olika läromedel men 

också tekniska hjälpmedel där de kan söka kunskap på nätet (steg 1). I elevenkäten framkommer 

att eleverna tycker att de får arbeta på många olika sätt i skolan. Detta talar också eleverna om vid 

intervjuerna. Hela skolan präglas av flexibilitet inom alla områden även när det gäller varierade 

arbetssätt och lärarnas roll (steg 1). 

 

Under vårt besök ser vi prov på hur eleverna arbetar med bild, film och andra digitala verktyg så-

som Ipad, datorer, smartboard och smartphone. Eleverna berättar om att de under musiklektionerna 

får skapa egna musikaler och danser. Kreativitet och skapande är alltså viktiga inslag i lärandet på 

S:t Jörgens skola (steg 2). I självvärderingen från teamet för årskurs 1-3 betonar personalen att de 

arbetar mycket med konkret material, musik och skapande ämnen. Rektor tar i sin skriftliga redo-

görelse upp att de på skolan arbetar med ”The Big Five”, det vill säga de fem förmågorna utifrån 

universitetslektor Göran Svanelids teorier. Vidare får eleverna arbeta enligt EPA, alltså eget plane-

rat arbete (enskilt - par - alla). För att öka intresset för matematik finns matematikverkstad där 

grupperna har schemalagd tid. Där finns tillgång till mycket konkret material för att öka elevernas 

intresse för matematik. Detta är några exempel på hur lärarna använder olika arbetssätt och arbets-

former för att utveckla elevernas nyfikenhet och självförtroende (steg 2). Lärarna utvärderar och 

dokumenterar arbetssätt och arbetsformer kontinuerligt tillsammans med eleverna, vilket fram-

kommer vid personalenkäten, i vilken 86 procent av personalen instämmer helt eller i stor ut-

sträckning och i rektors skriftliga redogörelse (steg 2). 

 

Lärarna har en PP (pedagogisk planering) som utgår från de nationella målen i Lgr11. I de lägre 

klasserna bryts målen ner så att de blir begripliga för eleverna. I årskurs 4 visas vid vårt gransk-

ningsbesök även kunskapskraven för betyg i årskurs 6 för att tydliggöra vad eleverna har att sikta 

mot. Elevernas intressen tas tillvara genom att de får välja faktaområden, och att de också kan på-

verka hur de vill redovisa. Alla elever har i årskurserna 1-5 individuella utvecklingsplaner, som 

tillsammans med de pedagogiska planeringarna och skolans egna mål i stort utgör underlaget och 

utgångspunkterna för lärarnas planering av undervisningen. Från elevenkäterna årskurs 3-6 anger 

dock 41 procent att de inte vet om den individuella utvecklingsplanen styr arbetet. Att andelen är 

så hög beror troligen på att från och med årskurs 6 är elevernas mål och betygskraven som styr ar-

betet och inte primärt den individuella utvecklingsplanen (steg 3). Problemlösning och kritiskt 

granskade är vanliga inslag i undervisningen. Eleverna tränas i att argumentera och att lyssna på 

andras synpunkter och argument. Detta visas både under lektionsbesöken och under elevintervju-

erna. Att söka i flera källor och källkritiskt granska är mycket viktigt anser lärarna vid intervjuer-

na, så att problemlösning och kritiskt granskande blir naturliga inslag i undervisningen (steg 3). 

Lärarna dokumenterar sina PP i Unikum och Fronter, veckobrev och loggbok. Fronter är nyligen 

infört, men eleverna är mycket intresserade av att följa det som läggs ut där och berättar att de ock-

så visar sina föräldrar. Utvärderingar lärare emellan sker också i olika team och basgrupper. Till-

sammans med eleverna utvärderas olika temaområden när de är färdiga och ibland direkt efter lek-

tionen till exempel i matematikverkstaden. I personalenkäten anger 82 procent att de utvärderingar 
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de gör av arbetssätt och arbetsformer leder till att jämföra och ta reda på vilket arbetssätt som är 

bäst medan 14 procent anger att de inte vet (steg 3).  

 

Eleverna är indelade efter principen att alla elever i exempelvis årskurs 4 går i samma klass. Detta 

ger möjlighet till stor flexibilitet när det gäller gruppstorlek och olika inriktningar och att arbeta i 

större temaområden, där flera ämnen ingår och skapar ett helhetsperspektiv (steg 4). Vi ser exem-

pel på detta i årskurs 3, som under vårt besök har gruppredovisning av sten-, brons- och järnåldern, 

där flera ämnen samverkar och stimulerar elevernas lust att lära (steg 4). Alla elever i de högre 

klasserna har bild i ett särskilt bildhus, Vita villan, och det finns inslag av bild även under de van-

liga lektionerna. Musik har de äldre årskurserna på högstadieskolan intill. Eleverna berättar att de 

får skapa musik och bilder. De använder också som tidigare beskrivits film och fotografier vid re-

dovisningar. Drama finns ofta med vid Olweusarbetet och även under andra lektioner. Vi upplever 

att skolan har en medveten strävan att låta eleverna pröva och utveckla olika uttrycksformer  

(steg 4).   

 

Modern teknik används och som tidigare har nämnts filmar eleverna redovisningar. Det är dels för 

att eleverna själva ska få en uppfattning om sin egen del i redovisningen, dels för att se vad som är 

bra och vad som kan förbättras. Eleverna fotograferar för att dokumentera men också för att visa 

föräldrar. Bilder och filmer läggs ut på skolans hemsida eller på lärplattformen Fronter. Klass-

rummen är utrustade med smartboard och i årskurs 6 har eleverna tillgång till datorer. Rektor skri-

ver att även smartphone används i undervisningen. Varje team har tillgång till Ipad och datorer. 

Enskilda elever har egna datorer som hjälpmedel (steg 5). Skolan erbjuder eleverna daglig fysisk 

aktivitet genom promenader till och från den närbelägna Tågaborgsskolan. Förskoleklassen har en 

stor park i anslutning till gården där eleverna leker och har uteaktiviteter. Uteverksamhet är en na-

turlig del i fritidshemmets dagliga aktiviteter. Förskoleklassen får varje dag gå ner till matsalen på 

S:t Jörgen och någon dag i veckan också till gymnastiksalen på S:t Jörgens skola. Varje klass har 

idrott efter schema. De yngre klasserna har idrott i gymnastiksalen på skolan, medan de äldre har 

idrott på Tågaborgsskolan. Rörelserunda och rörelsepauser sker utomhus på skolgården. Utomhus-

lektioner sker under skoltid (steg 5). De olika arbetssätten och arbetsformerna utvärderas och jäm-

förs framförallt då samma lektion har genomförts av olika grupper. Efter lektionerna diskuterar 

pedagogerna hur de kan förbättra och förändra arbetsformer och arbetssätt. Diskussioner sker i 

basgrupper och ämnesgrupper. För närvarande deltar lärare i Matematiklyft och NO-lyft där de 

planerar, genomför och diskuterar lektioner med kolleger från andra skolor i Helsingborg och vi-

dare hur undervisningen kan utvecklas så att elevernas inlärning och måluppfyllelse ökar (steg 5). 

 

Lärarna arbetar efter PP som är utarbetade tillsammans. Detta ger en samsyn. Dialoger förs i äm-

nesgrupper, på kompetensutvecklingsdagar och på arbetsplatsträffar (APT). Att gemensam tid 

finns för dialoger är en förutsättning för att kunna få en samsyn. Det är också ett gemensamt arbete 

kring analysen av de nationella ämnesproven och vid betygssättning. Elevernas måluppfyllelse 

följs upp fyra gånger per läsår av lärarna tillsammans med specialpedagogerna. Helsingborgs stads 

tjänstegarantier, att eleverna ska kunna läsa efter årskurs 1 och räkna efter årskurs 2, följs upp för 

att mäta i vilken grad skolan lever upp till dem. ”The Big Five” diskuteras också för att få en sam-

syn om hur man kan bedöma förmågorna (steg 6). Skolan har många olika råd där diskussioner 

möjliggörs. Där tränar eleverna också en ledarfunktion för att ta med andras åsikter i diskussionen 

och kunna bemöta och förmedla vad råden har kommit fram till. Vid studiebesök får eleverna gui-

da runt på skolan och berätta om den. Vi får möta elever som presenterar skolan på ett mycket en-
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gagerat sätt. Eleverna tar upp vid intervjun att de har stora möjligheter att få välja arbetsformer och 

arbetssätt. Genom detta stimulerar skolan elevernas självständighet, initiativförmåga och ansvars-

tagande. Rektor ger samma bild i sin skriftliga redogörelse att eleverna har ett fritt utrymme att 

välja att arbeta med Imovie, Ipad, NTA (Naturvetenskap för alla, utvecklad i samarbete med 

Kungliga Vetenskapsakademin) och så kallat ”Flippat klassrum”. Det senare innebär att eleverna 

får ta del av inlagt material på webben inför nästa lektion. Det kan vara filmer, bloggar eller någon 

form av instruktion. Eleverna kan då förbereda sig hemma och i förväg skicka svar till läraren om 

vad de har uppfattat. Lektionstiden kan ägnas åt fördjupning inom de områden som känns mest 

angelägna. Skolan tillämpar följaktligen många metoder för att stimulera elevernas initiativförmå-

ga och ansvarstagande och med utvecklar därigenom deras entreprenöriella förmåga (steg 6). 

 

Alla teamen och rektor har bedömt att skolan ligger på steg 7 medan vi granskare bedömer att sko-

lan ligger på steg 6. Det finns utgångspunkter utifrån forskning i det engagemang för elevernas 

utveckling och entreprenöriella lärande som skolan har, men ett ännu närmare samarbete med uni-

versitet och högskola behövs för att nå upp till steg 7.  

 

 

Delaktighet 

 

Som vi har sett, hört och fått bekräftat och som rektor skriver i sin skriftliga redovisning arbetar 

skolan ”genom skolråd, föräldramöte, enkäter som årlig attitydundersökning, våra olika råd för 

elever, Forum för samråd för samtliga föräldrar, kommunikation i verktygen Unikum och Fronter, 

utvecklingssamtal” för att elever och föräldrar ska få möjlighet att påverka i miljö- och trivselfrå-

gor (steg 1). Genom de nämnda olika typerna av forum har skolan ett klimat som inbjuder till del-

aktighet (steg 1) och ett forum för samråd för föräldrar finns också (steg 1). 

 

I skolans samrådsforum för föräldrar finns representanter för alla skolans årskurser och förskole-

klassen. På vår föräldraintervju deltar nio föräldrar, som representerar alla klasserna på skolan. 

Föräldrarna uppfattar att de är ett bollplank för skolledningen vid förändringar. Skolans samrådsfo-

rum träffas två gånger per termin. Dessa föräldrar har en god kännedom om skolarbetet på S:t Jör-

gens skola och vi uppfattar att alla föräldrar uppmuntras att engagera sig. Skolan har startat ett så 

kallat Öppet forum, dit alla föräldrar är välkomna och ett angeläget ämne tas upp, till exempel 

ungdomars användning av internet. 80 procent av föräldrarna instämmer helt eller delvis i enkät-

frågan om de har möjlighet att vara delaktiga i skolans förbättringsarbete (steg 2). Skolan har 

klassråd och elevråd och ett antal andra råd, som eleverna är delaktiga i (steg 2). Eleverna är delak-

tiga i utvärderingen av till exempel Olweusenkäterna. Deras utvärderingar av undervisningen och 

av sin egen kunskapsutveckling ser skolledningen och pedagogerna som viktiga delar i hur elever-

na medverkar i skolans kvalitetsarbete (steg 2). 

 

Eleverna är i sina enkätsvar mycket eniga om att de får vara med om att bestämma och att skolan 

tar hänsyn till deras åsikter. Strax över 90 procent av eleverna instämmer helt eller till stor del i 

enkätpåståendet som efterfrågar detta. Skolans arbete med olika råd är en viktig del i hur eleverna 

känner att de kontinuerligt deltar i skolans planeringsprocesser (steg 3). Genom sitt engagemang 

både i skolrådet och på föräldramötena är föräldrarna delaktiga i kvalitetsarbetet (steg 3). I de årli-

ga attitydundersökningarna och i Qualisenkäterna mäts elevernas och föräldrarnas delaktighet. 
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Skolan utvärderar därefter svaren och arbetar vidare med resultatet. Delaktighet är vidare en ståen-

de fråga på utvecklingssamtalen (steg 3). 

 

Skolan har, som nämns ovan, börjat med Öppet forum för att få fler föräldrar delaktiva i viktiga 

frågor som rör deras barns skolgång. Skolan har många fora främst för elever men också för för-

äldrar och arbetet i dessa utvärderas regelbundet tillsammans med respektive grupp (steg 4). 

 

Som beskrivits under de olika stegen ovan involverar S:t Jörgens skola eleverna och föräldrarna på 

många olika sätt i utvecklingen och förbättringen av skolan och de upplever sig också som delak-

tiga (steg 5). 

 

Många är de metoder som skolan använder för att utveckla elevernas delaktighet i lärprocesserna. 

De flesta av dem finns beskriva under tidigare kvalitetsområden, som EPA och inte minst genom 

loggböckerna. Andra metoder vi ser under våra lektionsbesök rör hur eleverna kan analysera och ta 

till sig en text genom att de får uppgifter kopplade till texten. Uppgifterna bearbetas sedan av ele-

verna och pedagogen i grupper. Flera av dessa metoder är tämligen nya och de utvärderas kontinu-

erligt och nya metoder utvecklas (steg 6). 

 

Rektor och två av teamen gör bedömningen att skolan ligger på steg 7. Teamet för årskurserna 4–6 

gör samma bedömning som vi, det vill säga steg 6. För att nå steg 7 behöver skolan, liksom på fle-

ra andra områden, ännu tydligare utgå ifrån forskningsrön och beprövad erfarenhet i sitt fortsatta 

arbete och i det här fallet med elevers och föräldrars delaktighet. 

 

 

Organisation 

 

Skolans organisation har en tydlig struktur. Detta framgår både i personalenkäten och vid intervju-

erna. Sedan augusti 2013 leds skolan av en rektor efter flera år av delat ledarskap, där nuvarande 

rektor även tidigare ansvarade för grundskolan. Personalen är indelad i följande team: förskole-

klassteamet, team 1-3, team 4-6, fritidsteam och specialpedagogteamet. Teamledaren för varje 

team ingår i en ledningsgrupp tillsammans med rektor. Det finns också ett elevhälsoteam som be-

står av rektor, specialpedagoger, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog (steg 1).  
 

Tabell 3: Total sjukfrånvaro 

Kvalitetsområde 

Organisation 

S:t Jörgens skola 

år 2012 

Genomsnitt i 

Helsingborgs 

kommun år 2012 

Genomsnitt i riket 

år 2012 enligt 

SKL* 

Total sjukfrånvaro per år 1,5 % 4,4 % 5,5 % 

*Sveriges Kommu-   

    ner och Landsting  

 

Skolan är, som beskrivs ovan, indelad i team och dessa är i sin tur indelade i basgrupper som mot-

svarar årskurserna. I basgrupperna ingår de lärare, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare 

som ansvarar för den basgruppens elever. Varje elev har en mentor. Antalet elever per lärare är 

något högre än motsvarande värden för både Helsingsborgs stad och riket, se nedan (steg 2). 
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Tabell 4: Antal elever per lärare 

Kvalitetsområde 

Organisation 

S:t Jörgens skola 

år 2012 

Genomsnitt i Hel-

singborgs 

kommun år 2012 

Genomsnitt i 

riket år 2012 

enligt Skolverket 

Antal elever/lärare (heltidstjänst) gr 12,8 12,2 12,1 

 

Rektor beskriver i sin skriftliga redovisning att uppföljningen av hur arbetet har fungerat i bas-

grupperna och på individnivå börjar tidigt i november. De metoder rektor har är verksamhetsbe-

sök, samtal i ledningsgruppen, teamen och basgrupperna samt medarbetarsamtal. Personalplane-

ringen inför nästa läsår påbörjas under vårterminen, först i ledningsgruppen och sedan tillsammans 

med pedagogerna genom samverkansgrupp, arbetsplatsträffar och team/basmöte (steg 2). 

 

Beslutsarbetet påbörjas i ledningsgruppen där teamledarna finns med och de för sedan ut frågorna 

till medarbetarna så att alla blir involverade. Det finns en samverkansgrupp där de fackliga före-

trädarna kan ge sin syn och APT där all personal finns med. Dessutom blir eleverna involverade i 

beslutsarbetet genom skolans råd. 96 procent av personalen instämmer helt eller till stor del i att 

man vet vem som fattar beslut i organisationen. Skolan har alltså ett väl fungerande beslutssystem 

(steg 3). Skolan har förankrade uppdrag på flera nivåer. Som grund för arbetet finns de nationella 

styrdokumenten såsom skollagen, Lgr11 och kursplaner för grundskolan. Dessutom finns lokala 

styrdokument som utbildningsplan, verksamhetsplan, lokal arbetsplan och styrkort för S:t Jörgens 

skolområde. Skolan har också policydokument och handlingsplaner som styr och förklarar verk-

samheten för de anställda. Vi har fått ta del av samtliga dokument och upplever att de är tydliga att 

arbeta efter, även om vi kan uppleva att det finns väldigt många olika (steg 3). De elever vi möter 

vid visningen av skolan och även elevrådsrepresentanterna är väl förtrogna med att kunna diskute-

ra i grupp och framföra sina åsikter. I skolans olika råd deltar både elever och personal. Rektor an-

ger igen ledningsgrupp, samverkansgrupp och APT som forum för dialog. Hur det fungerar utvär-

deras av ledningsgruppen, vid medarbetarenkäter och i medarbetarsamtal. Att det är lätt att komma 

till tals på skolan nämner lärarna som en trivselfaktor och de utnyttjar varandras kompetenser och 

diskuterar gärna i nya banor. Många stryker under att det är lätt att ha ett nytänkande och prova det 

i diskussioner och i verksamheten. Skolan har en effektiv möteskultur som stödjer dialog (steg 3).  

 

Skolan har en väl fungerande organisation i team och ledningsgrupp, i vilken teamledaren är en 

länk mellan teamet och rektor - ledningsgrupp. Den dagliga verksamheten planeras i basgrupperna 

där alla som har ansvar för elevgruppen deltar. På så sätt blir det också en koppling mellan skola 

och fritidshemmet. Denna organisation utgör en god grund för en bra daglig verksamhet (steg 4). 

Det finns vidare en basgrupp för förskoleklass och fritidshemmet. Ett litet problem är att förskole-

klassen ligger en bit bort från skolgården, men eleverna har all idrott och de äter lunch på S:t Jör-

gens skola, så även om samarbetet mellan förskoleklass och skolan försvåras på grund av avstån-

det, bedömer vi att det finns ett gemensamt tänk kring eleverna och att all personal arbetar med att 

alla ska lära känna alla (steg 4). Skolan utvärderar både organisation och mötesstruktur genom 

analys av årliga medarbetarenkäter, medarbetarsamtal, och utvärderingar i ledningsgrupp, samver-

kansgrupp, team och basgrupper och alla tillsammans på APT. I medarbetarenkäten framkommer 

att alla anser att mötesstrukturen är god. Resultaten från elev och föräldraenkäter analyseras också 

varje år. Resultaten av allt detta arbete ligger till grund för kommande förbättringsarbeten och nya 

prioriterade mål (steg 4).   
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Varje elev har en mentor som följer upp elevens lärande och kunskapsutveckling. Denna mentor 

har ett personligt samtal med varje elev om kunskapsutveckling men också om trygghetsfrågor. 

Kunskapsutvecklingen och lärandet diskuteras i basgrupperna och vid behov med specialpedago-

ger. Vid intervjuerna med elevhälsoteamet framgår att specialpedagogerna följer barnen sedan för-

skolan. De arbetar preventivt genom att handleda pedagogerna i basgrupperna och når med detta 

arbetssätt hela gruppen i detta förebyggande arbete. Elevernas status i läs- och skrivutveckling 

kontrolleras kontinuerligt. I slutet av årskurs 1 görs åtgärdsprogram i de fall där eleverna inte kla-

rar målen. Avstämning sker fyra gångare per termin (steg 5). Basgrupperna har ansvar för elever-

nas lärande och det är också där som arbetet sker med att prioritera och omfördela de insatser som 

måste göras för att det ska komma eleverna till bästa hjälp både på individ och på gruppnivå. Detta 

är pedagogerna och resurspersonerna överens om både i enkät och vid intervjuer (steg 5). 

 

Skolan har en organisation som stödjer utveckling genom att ständigt utvärdera och analysera för 

att stödja elevernas lärande och utveckling. Att ta vara på de möjligheter som finns med matema-

tiklyft, NTA ”The Big Five” - ”de fem stora förmågorna” - är utmärkande för skolans verksamhet 

(steg 6). 

 

Som framgår av vår beskrivning samverkar organisationens olika delar på ett mycket gott sätt 

kring elevernas utveckling och lärande. Måluppfyllelsen har också ökat under de senaste åren, men 

det finns fortfarande åtgärder att vidta för att eleverna ska nå toppresultat, vilket är ett av skolans 

mål (steg 7). Det finns en så kallad årsklocka för det systematiska kvalitetsarbetet. Det är kontinu-

erliga utvärderingar och avstämningar fyra gånger per år till exempel med verktyget Unikum med 

basgrupper och specialpedagoger där elevernas måluppfyllelse följs upp. Även kommunens balan-

serade styrkort är ett viktigt redskap för att systematiskt utvärdera skolans verksamhet. Utvärde-

ringar sker också av basgrupper och team och inför varje läsår planeras basgrupperna utifrån att nå 

bästa fördelning av kompetenser så att detta kommer att gynna eleverna (steg 7).  

 

Vi anser att skolan har ett gediget arbete för att genomföra det nationella uppdraget och bedömer 

liksom teamen och rektor att när det gäller organisationen når skolan steg 7. 

 

 

Styrning och ledarskap 

 

Utifrån de nationella målen och skolans egna visioner har skolan skapat det så kallade Koncept S:t 

Jörgen ”Lärande med sikte på toppresultat”. Detta innebär Höga positiva förväntningar, Se möjlig-

heter, Ledarskap i alla sammanhang, Trygghet och trivsel, Miljö som inspirerar till lek, Skapande 

och lärande, Reflektion samt Nöjda kunder. Dessa rubriker har i sin tur ”aktivitetsplaner” på några 

rader vardera (steg 1). Skolans mål är väl kända av personalen, vilket bland annat framgår vid 

samtalen med medarbetarna (steg 1). Helsingborgs stad har i många år arbetat med Qualis och S:t 

Jörgens skola blev certifierad 2009. Kommunen och därmed skolan arbetar sedan några år också 

med balanserade styrkort, vilka innebär att skolspecifika mätbara mål sätts för ett antal av kommu-

nen uppsatta mål. Skolan arbetar således med systematiskt kvalitetsarbete sedan många år tillbaka 

(steg 1). 

 

76 procent av de yngre eleverna känner enligt elevenkäten till skolans mål helt eller till stor del 

och för de äldre eleverna är motsvarande andel 90 procent. Kursplanemål och i många fall till års-
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kursen nedbrutna mål finns uppsatta i klassrummen. Eleverna styrker vid intervjun att de känner 

till kursplanemålen (steg 2). Utvärdering av skolans egna prioriterade mål görs genom dialoger i 

team- och basgrupperna samt i de utvecklingsgrupper som har tagit fram de prioriterade målen 

(steg 2). Vi får under vårt besök många bevis för ett mycket gott och tydligt ledarskap. Under in-

tervjun med elevhälsan säger någon till exempel ”från ledningen finns en lyhördhet och vi har fan-

tastisk personal”.  Någon uttrycker senare under samtalet att det finns en ”tydlig ledning”. Pedago-

gerna beskriver sin skola bland annat med ord som ”bra bemötande, gemenskap, det finns ett driv 

och ett nytänkande, samsyn, diskussioner och engagemang”. Därför bedömer vi att det finns ett 

öppet och tillgängligt ledarskap på alla nivåer (steg 2). 

 

Genom de olika basgrupperna och teamen och kopplingen till ledningsgrupp och rektor finns det 

på skolan ett ledarskap som skapar förståelse och delaktighet på alla nivåer (steg 3). De tydliga 

uppdragen som personalen vid intervjuerna beskriver styrker också detta. Vi upplever att rektor 

har ett mycket tydligt ledarskap. Som redan framgått under beskrivningarna av stegen ovan ser 

rektor till att skolan kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar utbildningen (steg 3). 

 

På olika sätt har vi under våra dagar på skolan sett och i intervjuer med personal och med de fack-

liga representanterna hört det som rektor skriver i sin skriftliga redovisning, nämligen ”Under året 

görs kontinuerliga avstämningar, utvärderingar och enkäter för personal, föräldrar och elever där 

resultatet analyseras och ligger till grund för förbättringsarbetet och när prioriterade mål sätts upp. 

Vi använder oss av kvalitetsverktyget Qualis och dess kvalitetsområden som ligger till grund vid 

dialoger i team och basgrupper”. Det finns alltså fungerande mål och utvärderingar görs på alla 

nivåer och dessa ligger till grund för fortsatt utveckling (steg 4). Då det finns uppdrag till olika be-

fattningshavare och då vi ser att det finns ett gott ledarskap också i klassrummen är ledarskapet 

inte bara tydligt och strategiskt på rektorsnivån utan på alla nivåer i skolan (steg 4). Vi ser många 

olika sätt att lägga upp undervisningen på under våra lektionsbesök. Personalen beskriver vid in-

tervjuerna hur de tillsammans med teamledarna, som tillsammans med rektor bildar skolans led-

ningsgrupp, uppmuntras att pröva nya metoder. Pedagogerna jämför sina arbetssätt med varandra 

och det finns i Helsingborgs stad rika tillfällen att träffa kolleger och jämföra resultat med kolleger 

från andra skolor (steg 4). 

 

För att citera rektors talesätt ”Ny dag – nya möjligheter som innebär att det som inte blev så bra 

igår kan ju alltid bli bättre imorgon” ser rektor att det är viktigt att hela tiden prova nya arbetsfor-

mer och att ompröva dessa för att göra dem bättre. Rektor säger också att ”prova nya lösningar är 

ett måste för att nå så hög måluppfyllelse som möjligt”. Rektor stimulerar alltså till stor variation i 

arbetet med genomförandet av skolans mål (steg 5). Som beskrivit redan under steg 4 finns ett tyd-

ligt ledarskap för lärandet i alla delar av verksamheten och 90 procent av personalen instämmer 

helt eller till stor del i att skolledningen har ett öppet och tillgängligt ledarskap (steg 5). All perso-

nal är både väl insatt i och känner sig delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet, inte minst genom 

arbetet med Qualis, Olweus och Helsingsborgs stads balanserade styrkort (steg 5).  

 

Både skolans rektor och Helsingsborgs stad verkar genom arbetet med visioner, kärnvärden, ga-

rantier för att barnen ska kunna läsa efter årskurs 1 och räkna efter årskurs 2, kvalitetsuppföljning-

ar och handlings- eller aktivitetsplaner för att förbättringarna både ska grunda sig på målen, kun-

skapsresultaten och utvärderingarna samt vara systematiska (steg 6). De tydliga tertialbokslut och 
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årsbokslut som skolan gör visar dels på ett systematiskt och långsiktigt arbete, dels på ett arbete 

som har sin grund i utvärderingar och effekter på undervisningen (steg 6). 

 

Två av de tre teamen och rektor bedömer att skolan ligger på steg 7. Teamet för F-3 och fritids-

hemmet gör bedömningen att skolan ligger på steg 6. Denna bedömning gör också vi granskare. 

All personal omfattas av det systematiska kvalitetsarbetet, men skolan behöver, som beskrivs un-

der området Kunskaper och färdigheter arbeta ytterligare med att utveckla metoderna för att ele-

verna ska nå ännu bättre resultat. För att nå steg 7 fullt ut behöver skolan dessutom strategier för 

att koppla nya forskningsrön och beprövad erfarenhet till skolans mål och långsiktiga kvalitetsut-

veckling. 

 

 

Kommunikation 

 

Föräldrar får information via veckobrev och på blogg i Unikum. Vid uppkomna händelser tar men-

tor kontakt med föräldrar och rektor informeras. Sedan har mentor möte med förälder och elev. 

Om händelsen inte är löst med detta har rektor möte med förälder och elev (steg 1). Det finns ruti-

ner på stadens och skolans hemsida för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen (steg 1). 

 

Skolan sprider information, kunskaper och erfarenheter genom många olika kanaler som 

skolans hemsida, Fronter, Unikum, informations- och nyhetsbrev från rektor - ledningsgrupp, 

veckobrev från team och basgrupper, e-post samt protokoll från utvecklingsgrupper och ämnes-

grupper (steg 2). Det finns rutiner för samverkan med berörda förskolor och grundskolor. För att 

fördjupa samarbetet mellan förskola, förskoleklass och grundskola har skolan en så kallad Pipeli-

nedag. Det är en gemensam studiedag för förskolorna och grundskolan inom S:t Jörgens område 

där gemensamma frågor tas upp och det sker ett utbyte av erfarenheter och kunskaper. Eleverna 

har vissa ämnen idrott, musik, slöjd och hemkunskap på högstadieskolan Tågaborg. Dessutom har 

förskolor och skolan i S:t Jörgens område gemensam kickoff. Det finns vidare flera nätverk med 

andra skolor i Helsingborg (steg 2). 

 

Föräldrarna anser att de får god information om vad som händer i skolan. Hela 73 procent instäm-

mer helt i denna fråga i enkäten. Ingen förälder som svarat på enkäten har angett att de är missnöj-

da med informationen. När det gäller fritidshemmen är procenten lägre. Anledningen är troligen att 

en del av de som svarat på enkäten inte har barn på fritidshemmet. Av de föräldrar som har en upp-

fattning i frågan instämmer ungefär 60 procent helt i att de får god och kontinuerlig information 

från fritidshemmet. Vid intervjun med eleverna berättar de om att det är roligt att gå in på lärplatt-

formen Fronter och visa föräldrarna arbeten som de gör, men föräldrarna går inte själva så ofta in 

på lärplattformen. Detta kan bero på att den nyligen införts. Föräldrarna anser att de får bra infor-

mation på utvecklingssamtalen och att det är lätt att få kontakt med mentor och rektor (steg 3). Det 

interna och externa samtalsklimatet är öppet och förtroendefullt. Detta märker vi vid intervjuerna 

genom att det är lätt att framföra åsikter och att de tas emot och vidareutvecklas. ”Alla känner alla” 

är något som eleverna men också personal och föräldrar återkommer till. Detta bidrar till ett öppet 

samtalsklimat och intresse för varandras åsikter och kompetenser (steg 3). 

 

Modern teknik används för att bidra till en god kommunikation. Verktyget Unikum används för att 

lägga ut planeringar, bedömningar och veckobrev. Lärplattformen Fronter har börjat användas 
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höstterminen 2013. Där kan elevernas arbeten läggas ut och både elever och föräldrar har tillgång 

till lärplattformen. Skolans hemsida har också information om verksamheten och där läggs även 

veckans händelse ut. Mycket information sker via e-post. Det finns också bloggar (steg 4). Skolan 

har en gemensam kickoff och hälsovecka med förskolorna. S:t Jörgens skola har gemensamma ut-

vecklingsområden med förskolorna. Förskoleklassen har ett nätverk med andra förskolor angående 

förskoleklassens uppdrag. Så kallade läs- och skrivpiloter utbildas och detta görs också tillsam-

mans med andra skolor i Helsingborg. Årskurs 1-3 har ett matematikprojekt (Theglanders matema-

tik) och även NO-projekt där lärarna träffar lärare från andra skolor i staden. Så sker också inom 

matematiklyftet, i vilket lärarna i årskurs 4-6 träffar lärare från andra skolor i Helsingborg. Rekto-

rerna har pedagogisk samverkan med andra rektorer för grundskola och gymnasieskola  

(steg 4). 

 

Skolan har nära kontakter med socialtjänsten, BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), habiliteringen, 

lasarett, polis och brandmyndigheten. Eleverna besöker föräldrarnas arbetsplatser och föräldrar 

kommer till skolan och berättar om sina arbeten. Skolan ligger nära Dunkers kulturhus och där går 

eleverna ofta på konserter, teater och skolbio. S:t Jörgens skola har kontakt med Miljöverkstaden 

och tar del av dess program om sopor, hållbar utveckling med mera. Politiker besöker skolan och 

rektor eller annan representant för skolan är vid vissa tillfällen med vid nämndsmöten. I personal-

enkäten är det 57 procent som helt håller med om att skolan har en öppen kommunikation med 

närsamhället och andra intressenter och 36 procent som till stor del instämmer, så sammantaget 

blir det ett mycket bra resultat (steg 5). 

 

Skolans har flera olika metoder för att utveckla, stödja och samla resultat av omvärldsbevakning. 

Som framgår under steg 5 har S:t Jörgens skola goda kontakter med arbetslivet, både det offentliga 

och det privata (steg 6). S:t Jörgen är partnerskola till lärarutbildningen vid Malmö högskola och 

samarbetar med högskolan genom föreläsningar, fortbildningar och skolan tar emot lärarstudenter. 

Rektor anger också att rektorsutbildningen och chefsmöten i Helsingborgs stad gör att skolan hål-

ler sig à jour med den senaste forskningen. Vidare deltar lärare i Matematiklyft, Lärarlyft och NO-

lyft. Skolan har därmed ett etablerat samarbete med högskolor/ universitet (steg 6). 

 

Utöver vad som redan har nämnts i steg 6 ingår skolan i ett nätverk med andra skolor i kommunen. 

Skolan deltar också i Qualisnätverket och har utbildat granskare. Förskolechefen på S:t Jörgens 

skola är granskare sedan flera år. Det finns även ett Olweusnätverk för arbetet mot mobbning och 

anti-socialt beteende (steg 7).  

 

Ett team gör bedömningen att skolan ligger på steg 6, medan de två övriga teamen och rektor anser 

att skolan ligger på steg 7. Vi bedömer att S:t Jörgens skola ligger på steg 7, eftersom det finns 

strategier för deltagande i externa nätverk. 

 

Kompetens 
Tabell 5: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen  

Kvalitetsområde 

Kompetens 

S:t Jörgens skola 

år 2012 

Genomsnitt i Hel-

singborgs 

kommun år 2012 

Genomsnitt i riket år 

2012 enligt Skolverket 

Andel lärare med pedagogisk högskoleex-

amen 

93,4 82,0 86,8 % 
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Enligt Skolverkets statistik hade 93,4 procent av lärarna lärarexamen 2012. Enligt rektors uppgif-

ter har skolan innevarande läsår enbart lärare med lärarlegitimation och därmed har 100 procent av 

lärarna pedagogisk högskolexamen och en anställd har annan utbildning för arbete med barn (steg 

1). Skolan tillämpar en introduktionsplan som Helsingborgs stad har tagit fram för sina anställda 

(steg 1). 

 

89 procent av personalen instämmer helt eller till stor del i påståendet att kompetensutvecklingen 

utgår ifrån skolans, teamens och individens behov, vilket också bekräftas vid våra intervjuer  

(steg 2). 

 

Skolan har individuella kompetensutvecklingsplaner, som tas fram vid medarbetarsamtalen. Ut-

ifrån de prioriterade målen tas en gemensam kompetensutvecklingsplan fram (steg 3). Vid inter-

vjuerna med personalen är pedagogerna nöjda med den kompetensutveckling de får och säger ”Vi 

får gå kurser om det går i linje med skolans behov”. Helsingborgs stad har ett stort utbud av kom-

petensutveckling, i vilken personalen också deltar. Vi bedömer därmed att skolan sammantaget 

avsätter goda resurser till kompetensutveckling på olika nivåer (steg 3). 

 

Rektor gör tillsammans med personalen uppföljningar av genomförda insatser både på kollektiv- 

och individnivå. De pedagoger som varit på kompetensutveckling redogör för sina nya erfarenhe-

ter på personalmöten. Skolans förstelärare och skolans olika utvecklingsgrupper har vidare ett an-

svar att följa upp och tillämpa genomförda insatser (steg 4). S:t Jörgens skola är en attraktiv ar-

betsgivare och har inga problem att rekrytera ny personal, vilket till exempel innebär att skolan nu 

har 100 procent lärare med lärarexamen. Sjukfrånvaron på skolan är extremt låg och personalen 

stannar länge och uttrycker ”Även om jag varit här länge har skolan utvecklats så mycket att det 

inte känts som jag velat byta arbetsplats för att få nya utmaningar” (steg 4). 

 

Vid intervjuerna framkommer det som rektor beskriver så här ”I skolans lokala arbetsplan finns 

prioriterade mål som ligger till grund för satsningar på kompetensutveckling. Arbetsplanen utvär-

deras varje år och mynnar ut i en kvalitetsrapport. Dessa utvärderingar ligger sedan till grund för 

nästa års arbetsplan med nya eller fortsatta prioriterade utvecklingsområden/mål”, alltså att kom-

petensutvecklingen är grundad på utvärdering och kopplad till skolans långsiktiga utveckling (steg 

5). Skolan har kravspecifikationer som används vid rekryteringar. Att behålla kompetenta lärarstu-

derande efter deras examen anser skolan vara viktigt, liksom att skapa utvecklingsmöjligheter för 

den tillsvidareanställda personalen för att kunna rekrytera och behålla personal långsiktigt (steg 5). 

 

Fyra gånger per år görs avstämningar i systemet Unikum för att följa upp elevernas måluppfyllel-

se. Vid dessa avstämningar diskuterar och säkerställer skolan också vilka resurser som ska sättas 

in till vilka elever så att det blir rätt kompetens. Vid medarbetarsamtalen sätts individuella mål upp 

med utgångspunkt i skolans och individens behov (steg 6). 

 

Teamens och rektors bedömning är att skolan ligger på steg 7, medan vi gör bedömningen att sko-

lan ligger på steg 6. Skolan uppnår delar av steg 7, som att arbeta med karriärplanering. Helsing-

borgs stad har rekryteringsutbildningar och processledarutbildningar och har anställt och ska an-

ställa fler förstelärare. I dessa satsningar deltar S:t Jörgens skola. Det finns vidare goda planer för 

kompetensutveckling och personalen deltar i utbildningar som ges av högskolor och universitet. 

För att nå steg 7 fullt ut behöver skolan se över möjligheten att tydligare och långsiktigt delta i 
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egen skolnära forskning. Detta kan ske exempelvis genom att pedagoger deltar i magisterutbild-

ningar eller i kommunens satsningar på licenciandutbildningar. 

 

 

Resursutnyttjande 
 

Tabell 6: Kostnader och nettoresultat  

Kvalitetsområde 

Resursutnyttjande 

S:t Jörgens skola 

 år 2012 

Genomsnitt i Helsing-

borgs kommun år 2012 

Genomsnitt i riket år 

2012 enligt Skolverket 

Totalkostnad per elev 82 134 79 000 90 400 kr 

Kostnad per elev för undervisning 53 457 44 000 46 900 kr 

Totalkostnad per elev exklusive lokaler 70 100 64 500 72 500 kr 

Kostnad per elev för läromedel   -------------------- 

Nettoresultat vid senaste bokslut 182 000 ------------------- -------------------- 

Lokalkostnad per elev 12 034 14 500 17 900 kr 

 

Det sker en kontinuerlig ekonomisk uppföljning på skolan av löpande intäkter och kostnader. Rek-

tor har uppföljningsmöten med ekonom och rapporterar in budgetresultaten till Skol- och fritids-

förvaltningen. Rektor rapporterar och följer också upp de balanserade styrkorten som finns i verk-

tyget Stratys (steg 1). 

 

Skolan har en ekonomi i balans och har haft det under de senaste tre åren (steg 2). Rektor har upp-

följning av budget med ekonom varannan månad och ekonomin är stående punkt på ledningsgrup-

pens möten varannan vecka. Där diskuteras prognoser och utfall (steg 2). 

 

Skolan har metoder för att skapa delaktighet i ekonomin genom att ledningsgruppen tar upp budget 

och utfall på sina träffar. Vidare har teamen en viss del av budgeten att förfoga över. Ekonomifrå-

gor är också stående punkt på samverkansgruppen med de fackliga representanterna samt på APT 

med all personal. Ekonomin tas upp på skolråd och kompetensutvecklingsdagar för att alla ska ha 

delaktighet i ekonomin.  I personalenkäten instämmer 79 procent helt eller till stor del i att de kän-

ner till hur skolan utnyttjar sina resurser och ytterligare 18 procent instämmer till viss del. Inter-

vjuerna med personalen visar att uppfattningen är att skolan använder sina resurser på ett bra sätt.  

Vi bedömer att skolans resursfördelning är anpassad till elevernas behov av utveckling och stöd 

(steg 3). Teamen har 950 kronor per elev och läsår att köpa in läromedel och förbrukningsmaterial 

för. Rektor skriver i sin redogörelse att det finns en flexibilitet när det gäller att omfördela skolans 

lärarresurser, fritidspedagoger, specialpedagoger och andra kompetenser. Detta instämmer både 

elevhälsan och lärargruppen i vid intervjuerna med dessa grupper (steg 3). Rektor talar om sitt an-

svar att tillgodose varje elevs behov av stöd. Från elevhälsans grupp poängteras att det från led-

ningens håll finns en lyhördhet för elevernas särskilda behov och att skolan har en fantastisk flexi-

bel personal. Lärare sätts in och särskilda programvaror skaffas till de elever som är i behov av 

mycket stöd. Rektorn säkerställer att stöd och resurser finns för det systematiska kvalitetsarbetet 

genom Qualis utvecklingsgrupp, avstämningar av Unikum i ämnesgrupper, samverkan, APT, 

team, basgrupper, ledningsgruppen, skolledarnas planeringsmöte och avstämning mellan rektor 

och verksamhetschef (steg 3). 

 

Metoder för resurshantering utvecklas på flera nivåer. Skolan har en gemensam schemaläggning 

av rastvakter, utnyttjande av lokaler och personal. Skolan arbetar för en hållbar utveckling när det 
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gäller att spara på el och ha sopsortering. Det finns ett miljöråd för eleverna för att alla ska bli mil-

jömedvetna. Protokollen från dessa möten läses upp i klasserna där det stora arbetet görs (steg 4). 

Skolan har avsatt tid för diskussioner om kvalitetssäkring på teammöten, APT och kompetensut-

vecklingsdagar. Ledningsgruppen avsätter en till två heldagar per termin och har möte varannan 

vecka för att diskutera kvalitetssäkring. Att skolan satsar medvetet på att ha en tydlig dokumenta-

tion när det gäller kvalitet bekräftas vid våra intervjuer. Skolledningen har fortlöpande dialoger 

med andra skolledare och med verksamhetschef (steg 4). 

 

Effektivt resursutnyttjande tillämpas i alla delar av verksamheten. Att lokaler och personal utnytt-

jas flexibelt och på bästa sätt för att stödja elevernas utveckling och lärande märker vi som grans-

kare. Vi upplever vid vårt besök att det finns en stor beredskap att se till helheten och att ta ansvar 

för även uppdraget när det gäller resursutnyttjande. Rektor följer upp genom att få rapporter från 

teamen i ledningsgruppen, att delta i samverkansgruppen, APT, teammöten, basgruppsmöten, 

möte med specialpedagoger och elevhälsan. På medarbetarsamtalen tas också resursutnyttjande 

upp. Det sker uppföljning med ekonom och verksamhetschef. Likaså sker rapporteringar till styr- 

korten i Stratys (steg 5). 

 

Inom området Kunskaper och färdigheter har vi tidigare gjort bedömningen att skolan ligger på 

steg 5. Detta är en bedömning som visar att resursutnyttjandet leder till en hög måluppfyllelse men 

där denna skola som har nått höga steg också har möjlighet att förbättra. Vi har också tidigare be-

dömt att kvalitetsområdet Elevernas ansvar för sitt eget lärande ligger på steg 6. Höga bedömning-

ar på dessa två områden samt inom Trygghet och trivsel, där skolan når steg 6, är en förutsättning 

för att nå steg 6 inom området Resursutnyttjande. Avstämningar i Unikum sker fyra gånger per år 

och programmet är bra när det gäller att se antalet godkända elever men otydligt när det gäller hög-

re prestationer i samma utsträckning. Specialpedagogerna har möte varannan vecka med rektor där 

de utvärderar insatser och försäkrar sig om att eleverna får rätt stöd. Elever, föräldrar och all per-

sonal upplever att det finns både trygghet och trivsel på skolan. Detta framkommer i intervjuerna 

med de olika grupperna. ”Alla känner alla” sägs det ofta och att det är lätt reda ut och komma till 

tals, så resurser för att skapa detta klimat har använts väl. Genom att arbeta med loggböcker får 

eleverna reflektera över sitt lärande. Vi uppfattar att lärarna stimulerar eleverna att bedöma sina 

egna resultat, reflektera över och utveckla sitt lärande. De insatta resurserna utnyttjas alltså väl och 

leder till hög måluppfyllelse i det nationella uppdraget (steg 6).  

 

Vid intervjuerna framkommer att alla vet vad de ska göra och att den tydliga organisationen och 

tydlig ledning gör att det är effektivt att arbeta. Skolpsykologen som bara är på skolan en gång i 

månaden eller vid behov säger att ”alla har gjort sitt innan jag börjar”. Det gör det lättarbetat. Rek-

tor betonar igen att säkerställandet sker vid medarbetarsamtalen och medarbetarenkäter. Genom att 

arbeta förebyggande när det gäller hälsofrämjande arbetsplats och att det finns aktiviteter stödjer 

detta. Dialogerna vid de olika mötena är också tillfällen att se att alla vill värna om en god resurs-

hantering (steg 7).  

 

Alla teamen och rektor gör bedömningen att skolan ligger på steg 7 vad avser Resursutnyttjande. 

Vi bedömer också att S:t Jörgens skola når steg 7 och kan säkerställa att medarbetarna har fokus på 

och tillämpar metoder för den goda resurshanteringen. I sammanhanget vill vi åter nämna hur per-

sonalen och eleverna på ett fantastiskt sätt använder skolans lokaler. Dessa är trånga och ”mysiga” 
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men också svårarbetade. Ända klagar ingen utan alla använder sin flexibilitet och utnyttjar lokalre-

surserna så långt det någonsin är möjligt. 

 

 

Image  

 

Skolan har en hemsida med veckans händelse. Det finns bloggar, broschyrer, ”Koncept S:t Jörgen” 

och mycket annat görs för att skolan ska påverka eller snarare sprida sin image (steg 1). 

 

I ”Koncept S:t Jörgen”, som tidigare beskrivits, deltar alla delar av skolan och det finns en röd tråd 

från förskolan till årskurs 6 och fritidshemmet (steg 2). Genom de årliga attitydundersökningarna 

som elever och föräldrar gör följs imagen upp liksom i diskussioner på skolråd och föräldramöten. 

Skolan följer också upp andelen elever som inte bor i närområdet och det finns en kölista för barn 

som är intresserade av att gå på skolan (steg 2). 

 

Skolan arbetar aktivt med att utveckla skolans hemsida, använda informationssystemet Fronter, 

skicka veckobrev, inbjuda politiker och föräldrar samt informera om verksamheten vid andra till-

fällen när sådana bjuds (steg 3). Vid alla våra intervjuer får vi uppfattningen att bilden av skolan 

speglar den faktiska verksamheten (steg 3). 

 

Genom bland annat de metoder som beskrivs under steg 3 utvärderar och förbättrar skolan hela 

tiden sin image (steg 4). Skolan är känd för att ha hög måluppfyllelse vilket speglar skolans för-

måga att genomföra det nationella uppdraget (steg 4). 

 

98 procent av de yngre eleverna och 96 procent av de äldre instämmer helt eller till stor del i att de 

är nöjda med sin skola. 98 procent av föräldrarna instämmer på samma sätt i att S:t Jörgens skola 

har ett gott rykte. 96 procent av personalen instämmer helt i att skolan har ett gott rykte och 99 

procent kan rekommendera skolan. Skolan har alltså en mycket god image (steg 5). Skolan ligger i 

förhållande till både Helsingborgs stad och riket i de allra flesta ämnen mycket över medelresulta-

ten, vilket skolan också är känd för. Dessutom ligger skolan på de högre stegen inom Kunskaper 

och färdigheter, Trygghet och trivsel samt Elevernas ansvar för eget lärande, vilket också krävs för 

steg 5. 

 

Skolan har en god sökbild och kö till utbildningen. Att ständigt arbeta med till exempel Qualis 

kvalitetsverktyg och få goda resultat i olika granskningar är viktiga redskap för att bibehålla sko-

lans goda image. Att delta i Helsingborgs stads korande av utmärkelsen ”Hälsofrämjande arbets-

plats” var ett sätt att sprida det goda ryktet som skolan har bland både elever och personal. Dessut-

om fick S:t Jörgens skola denna utmärkelse 2011 (steg 6). 

 

Som framgått i beskrivningarna på stegen ovan arbetar skolan systematiskt med utvecklingen av 

sin image (steg 7). Liksom skolans alla tre team och rektor gör vi bedömningen att skolan ligger på 

steg 7, varför det viktigaste för skolan vad gäller image är att fortsätta arbeta systematiskt med att 

utveckla måluppfyllelsen ytterligare och därmed den goda bilden av skolan. 
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Slutomdöme  
 

Den kommunala skolan S:t Jörgens skola i Helsingborgs stad bedriver en bra verksamhet anpassad 

till elevernas behov och förutsättningar. Skolan som ligger naturskönt i närheten av centrum har 

engagerade och kompetenta medarbetare och det råder ett tryggt och trivsamt klimat. Lokalerna 

upplevs som ändamålsenliga trots att de är trånga. Skolan har mycket modern teknik och den yttre 

miljön är både trivsam och välutrustad.  

 

Detta är skolans tredje granskning enligt Qualis kvalitetssäkringssystem och den mycket väl fun-

gerande verksamheten gör att skolan når 109 poäng totalt och lägst steg 3 inom samtliga kvalitets-

områden. Skolan blir därför fortsatt certifierad med mycket god marginal. Som nämnts i inled-

ningen är kvalitetskriterierna reviderade sedan den första granskningen och poängen vid gransk-

ningarna är alltså inte jämförbara. 

 

S:t Jörgens skola har många starka områden som är viktiga att tillvarata och arbeta vidare med: 

 

 Organisation: Skolan har en organisation som genom ett systematiskt kvalitetsarbete stöd-

jer utveckling genom att ständigt utvärdera och analysera för att stödja elevernas lärande 

och utveckling. 

 

 Kommunikation: Föräldrar, elever, personal och skolledning är eniga om att det råder ett 

öppet och förtroendefullt samtalsklimat på skolan. Skolan har också ett stort externt nät-

verk både med arbetslivet och med högskolan. 

 

 Resursutnyttjande: Personalen på S:t Jörgens skola stimulerar eleverna att bedöma sina 

egna resultat, reflektera över och utveckla sitt lärande. De insatta resurserna utnyttjas väl 

och leder till hög måluppfyllelse i det nationella uppdraget.  

 

 Image: I det närmaste 100 procent av eleverna, föräldrarna och personalen instämmer helt 

eller till stor del i att de är nöjda med sin skola, att skolan har ett gott rykte och att de kan 

rekommendera skolan.  

 

Gemensamt för att S:t Jörgens skola lyckas så väl inom dessa områden är det mycket goda samar-

bete och klimat som råder bland ledning, personal och elever. Klimatet är öppet och det finns en 

stor flexibilitet och vilja att prova nya vägar och arbetsmetoder. Samtidigt arbetar skolan systema-

tiskt med att utvärdera sin verksamhet. Detta sätt att arbeta är en framgångsfaktor också vad gäller 

övriga områden. 

 

Det område S:t Jörgens skola främst behöver arbeta vidare med är: 

 

 Kunskaper och färdigheter: Skolan har redan en god måluppfyllelse både i relation till 

resultaten i Helsingborgs stad och i riket, men då målet är att nå toppresultat behöver sko-

lan analysera sina resultat ännu mera för att alla elever ska nå så långt de kan. I system som 

Unikum, som skolan använder, läggs mycket fokus vid godkändnivån, men också högre 
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nivåer behöver uppmärksammas. Hur resultaten ser ut i olika ämnen - inte bara matematik, 

svenska och engelska - och mellan pojkar och flickor behöver också analyseras ytterligare. 

 

S:t Jörgens skola använder ett antal goda forskningsbaserade metoder, som Olweusmetoden och 

”The Big Five”. För att utvecklas ytterligare skulle skolan kunna stärka sitt samarbete med någon 

högskola eller universitet för att i samarbete med detta lärosäte låta personal delta i magister- och 

masterutbildningar eller i forskarstudier för att kunna bedriva egna forskningsprojekt. 

Vi vill avslutningsvis tacka alla vi träffat på skolan för det öppna, engagerade och vänliga bemö-

tande vi fick. Vårt besök var väl känt av såväl elever som personal och alla visade med glädje upp 

sin verksamhet och var stolta över sin skola. Vi hade i god tid inför besöket fått ett utmärkt under-

lag från skolan. Skolan önskas all lycka till i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

 

Höllviken 2014-02-07                        Kinda 2014-02-07   

  

 

 

 

 

Viveca Serder   Maj-Viol Axelius-Thostrup  

 

 

Bilaga: Sammanställning av poäng. 
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Qualisgranskning - poängmatris 
 

Skola St: Jörgens skola 

 

Kvalitetsområden Faktor Steg Poäng 

      1 2 3 4 5 6 7   

A Kunskaper och färdigheter 3         
x 

    15 

B Trygghet och trivsel 2           x   12 

C Elevernas ansvar för eget lärande 2           x   12 

D Arbetssätt och lärarroll 2           x   12 

E Delaktighet 2           x   12 

F Organisation 1             x 7 

G Styrning och ledarskap 2           x   12 

H Kommunikation 1             x 7 

I Kompetens 1           x   6 

J Resursutnyttjande 1             x 7 

K Image 1             x 7 

 

Poängsammanställning Villkor 

St: Jörgens skola 109 
   

  

Certifiering - lägst 60 Alla kvalitetsområden steg 3 eller högre  

Maxpoäng 126         

 

 

 


