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1. Fö rutsättningar   
 
Beskrivning av verksamheten 
Kullingsbergsskolan är en enhet byggd i genuin 50-talsstil och belägen i ett äldre,  
naturnära bostadsområde. Vi har idag 325 barn och drygt 30 välutbildade 
pedagoger. Fö r att fö rverkliga uppdraget ”Brobygge” samarbetar vi med 
närliggande fö rskolor, som sedan januari 2004 ingå r i resultatenheten. 
Samverkan sker också  med Nolhagaskolan som ä r 7-9 skolan i området. 
Inom enheten ä r barnets hela dag och rättighet att mö ta alla kompetenser vå r  
ledstjärna. Vi fö rverkligar detta genom att arbeta i två  s.k. spå r frå n fö rskoleklass 
till å k sex. Arbetssättet gö r att vi har en hö g personaltäthet runt barnen och att 
flera vuxna har en god kännedom om varje barn. Detta gö r också  att 
personalomsättningen vid t ex sjukdom är lå g. Kontinuerlig 
kompetensutveckling ä r nö dvändigt fö r att mö ta barnen på  ett professionellt 
sätt och framtidens krav på  nya former av lärande. 
  Under å ret har vi fö ljt upp fö rra å rets stora satsning Salutogenes – 
lö sningsfokuserat arbetssätt som ingå tt som en del i områdets utbildning kring 
”barn i behov av särskilt stö d”, dessutom har personalen vidareutbildat sig inom 
områdena matematik och teknik, rö relse, hälsa och IT. Fem pedagoger har 
mentorsutbildning, nio pedagoger ä r också  handledare, vilket, genom 
hö gskoleelevernas utbildning, kontinuerligt berikar enheten med nya influenser 
och ställer krav på  utveckling. 

 
 
 

2. Ö versikt – helhetsperspektiv 
 
Resultatö versikt 
Nationella prov å k 5 
 
 

 
En invandrarelev har inte kunnat genomfö ra proven på  grund av 
språ ksvå righeter.  
 
Enkätresultat (Skala 1-5): 
Hur trivs du i skolan? 3,64 Elevenkät 
Hur trivs du på  ditt arbete? 3,67 Personalenkät 
Få r du som fö rälder tillräcklig 
information från skolan fö r att 
kunna hjälpa ditt barn med läxor 
och infö r prov? 

3,96 Fö räldraenkät 

Kullingsbergsskolan Svenska Matematik Engelska  
 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Elever som klarat proven och som har en utveckling 
som leder till att må len uppnå s 
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Elever som har vissa svå righeter och som behö ver visst 
stö d fö r att nå  må len 
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Elever som har stora svå righeter och som behö ver 
mycket stö d fö r att nå  må len 
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Insatser fö r elever i behov av särskilt stö d 
Rapport från specialpedagogen. Se bilaga 1 

 
Helhetsperspektiv/Viktiga händelser under å ret 
Skolan fyllde 50 å r.  
Ett gemensamt firande med KFF. Skolans tema var ”Att leva fö r 50 å r sedan”  

  
Byte av rektor  
Fö rändring av rektorstjänsten under del av läså ret som innebär att en av enhetens 
två  rektorer vikarierar på  annan tjänst medan den andra rektorns ansvar utö kas 
till att omfatta så väl skola som barnomsorg.  

  
Personalfö rändring 
Neddragning av personal genom pensionsavgång och kommunens nedskärning. 

   
Organisationsfö rändring 
Ö vergång frå n fyra spå r till två  på  grund av minskad personalstyrka och minskat 
barnantal. 

  
Det har varit ett omtumlande å r. Det har gå tt å t mycket kraft och tid till att 
arbeta ihop nya arbetslag. Utformningen av rektorstjänsten har medfö rt att vå r 
skola har få tt mindre ”rektorstid”, vilket också  inneburit att de 4 samordnarna 
få tt ta ett stö rre ansvar. 

 
Elever 
Antalet elever har varit rätt så  konstant, nå gra elever har lämnat skolan av 
varierande orsaker och ett par har tillkommit.  
 
Vid firandet av Kullingsbergsskolan 50 å r deltog elever, fö räldrar och personal i 
olika aktiviteter. I å r sammanfö ll firandet med Kullingsbergsskolans dag. Ur 
programmet kan nämnas; 50-tals inspirerade uppträdande av alla klasser på  
scenen i, Cafë  Kullingsberg som skö ttes av elever, elevernas utställning som 
speglade 50-talet, aktiviteter på  skolgå rden, spö ktunnel ”äkta” spö ken mm.  

 
Utflykter/ fester 
Uppstart med heldagsutflykt fö r all personal i augusti, denna dag upplevs alltid 
som en mycket positiv start på  läså ret. 
I november anordnades en områdesfest med god mat och underhå llning fö r all 
personal från de tre enheterna Kullingsberg, Noltorp samt Nolhaga. 
Julfest samt avslutningsfest är uppskattade festligheter där all personal mö ts 
under trevliga och avslappnade fö rhå llanden.  

 

 
 

3. Barn- och ungdomsnämndens prioriterade 
må lområde 
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Må l 1: Normer och vä rden (ur nä mndbudget/skolplan) 
Barnomsorgen och skolan ska verka fö r att ett respektfullt och demokratiskt 
fö rhå llningssätt i bå de språ k och handling rå der i umgänget mellan barn,  
ungdomar och vuxna. 
 
Barnomsorgen och skolan ska verka fö r barns och ungdomars arbetsro, hälsa 
och välbefinnande. 
 
Skolan arbetar kontinuerligt på  fö ljande sätt fö r att nå  må let  
•  Se skolans lokala arbetsplan 04-05  
 
I å r har vi valt att arbeta särskilt med fö ljande å tgärder fö r att nå  må let 
1. Fö r att kartlägga arbetet med normer och vä rden har vi genomfö rt en 

enkätundersö kning *. (* bilaga finns på  skolan) 
2. Pojkgrupper i å r 6 under ledning av skolskö terska och kurator.  
3. Kartläggning av morgonomsorgen genom fö räldraenkät*.  
4. Alltid ingripa vid så  väl kränkande ord som handlingar. Uppmuntra till 

reflekterande samtal och dialoger.  
5. Utö ka den fysiska aktiviteten till minst en halvtimma/dag.  
6. Anordna SANT-läger i egen regi med inriktning på  hälsa och samarbete. 
7. Speciell motorikträning *.  
8.   Diskussion bland pedagoger i området kring språ ket fö r fö rskolan till skolå r  
 
Resultat 
1. Resultatet av enkäten visar att arbetet med normer och värden på  många sätt 

genomsyrar vå r dag bland barn så väl som i personalgruppen.* Alla pedagoger 
i området samlades till en konferens. Vi satt i å ldersblandade grupper och 
diskuterade ett respektfullt och demokratiskt fö rhå llningssätt i både språ k 
och handling. Se Normer och värden 

2. Pojkgrupper i å r 6: Arbetet i grupp har skapat ett bättre klimat bland elever. 
3. Merparten av fö räldrarna är nö jda med morgonomsorgen.* 
4. Vi ingriper kontinuerligt mot kränkande ord och handlingar.  Samtalen har 

gett gott resultat i många klasser. Bland de äldre eleverna har det inte haft 
lika stor genomslagskraft.  

5. Det var tre lärare som utbildades i november i ”Rö ris” i Friskis och Svettis 
regi. Det har inte riktigt få tt genomslagskraft i alla klasser än. Fö r att få  
stö rre genomslagskraft har ytterligare nå gra pedagoger utbildats i Rö ris under 
maj månad. Vi är mer medvetna om elevernas rö relsebehov och fö rsö ker 
under dagen att planera in extra stunder fö r rö relse.  

6. SANT-lägret på  Smyrnagå rden genomfö rdes i september med båda sexorna. 
Medverkan av bland annat polis, skolskö terska och kurator. Lägret skapade 
en bättre sammanhå llning mellan klasserna.  Samarbetet med polisen har 
fortsatt under hela å ret med inriktning på  lag och rätt.  

7. Under hö sten har F-1:orna haft motorikträning två  gånger i månaden. De 
barn som behö ver ytterligare träning har fortsatt under vå ren. *. 

8. I diskussioner med pedagoger från olika å ldrar framkom det vå rt dilemma – 
svå righeten att arbeta med ett vå rdat språ k när ö vriga samhället inte gö r det t 
ex populära tv-program, filmer, barnens hemmiljö  mm.   
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Grund fö r bedö mning 
Vi grundar vå ra bedö mningar på  pedagogernas iakttagelser, resultat av enkäter, 
samtal med berö rda barn, pedagoger och annan personal.  
Eleverna i å r 6 utvärderade lägret på  Smyrnagå rden. Det visade att lägret i hö g 
grad motsvarade deras fö rväntningar. * 
 
Må luppfyllelse 
1. God 
2. God 
3. God 
4. Mindre god 
5. God 
6. Mycket god 
7. Mycket god 

 

Analys 
Reflektioner kring enkätsammanställningen * om skolans värdegrund.  
(se bilaga 14 Skolans vä rdegrund) 

 
• ” Vä rdegrunden genomsyrar allt vi gör”  
 
Det framkom att de flesta pedagogerna ”…  ständigt tar tag i situationer som 
uppkommer dels i klassrummet och dels utanfö r”. 

 
Det finns behov av att diskutera frå gorna om värdegrunden gemensamt på  t ex 
APT. 

 
• ” Upplevt visionen som lite mossig och lite pek-pinne-negativ”  
 
De flesta pedagogerna har diskuterat visionen med eleverna 
En revidering är på  gång infö r nästa läså r. 

 
• ” En polisanmä lan kan inskrä nka samsynen att ingripa i olika situationer med 

barn.”  
 

Vå rt synsätt är att alla barn ä r allas barn på  skolan.. En polisanmälan kan 
medfö ra att man drar sig fö r att ingripa då  det inträffar konflikter som inte gäller 
den egna klassen. Det är viktigt att vi är eniga i vå r samsyn. 

 
 

Det framkom att det viktigaste arbetet mot mobbing är det fö rebyggande. När 
det fö rekommit så  har samarbetet med fö räldrarna varit viktigt.   

 
Arbetet med ett respektfullt fö rhå llningssätt i både handling och språ k fortsätter 
och må ste ständigt aktualiseras.  
 
Det är svå rt fö r eleverna att mö ta hö gre krav i skolan än vad samhället i ö vrigt 
gö r.  



 

 
Alingså s kommun 

Postadress: 441 81 Alingså s • Besö ksadress: Kungsgatan 9 
Telefon: 0322-61 63 50 • Fax: 0322-61 63 40 • E-post: barn.ungdom@alingsas.se • Webbplats: www.alingsas.se 

 

6

 
Vi fick ett fortsatt samarbete med polisen vilket eleverna upplevde positivt.  Från 
och hö sten –04 arrangerar vi SANT-lägren själva vilket engagerar även 
fö räldrarna.  

 
Arbetet med motorikgrupper har upplevts mycket positivt av elever och 
personal. Syftet med att bö rja i F-1:an är att ge barnen en god 
kroppsuppfattning fö r att underlätta läs-och skrivinlärning. De pedagoger som 
arbetar särskilt med motorikträningen har utbildats av Mats Nicklasson som 
grundat Vestibularis (ett motorikcentra i Mö nsterå s).  

   

Å tgärder vi kommer att arbeta särskilt med kommande läså r 
• Diskussioner kring värdegrunden 
• Arbete med nya visionen 
• SANT-läger i egen regi 
• Motorikträning 
 
   
Må l 5: Kunskaper – utveckling och lä rande (ur nä mndbudget/skolplan) 
Barnomsorgen och skolan ska sträva efter att barn och ungdomar utvecklar ett 
rikt och nyanserat språ k. 
 
Barnomsorgen och skolan ska sträva efter att barn och ungdomar utvecklar 
matematiskt tänkande och problemlö sningsfö rmå ga med praktiska 
tillämningar. 
 

• Samarbete med NCM i Gö teborg 
• Fokusering på  teknik.  
• Pedagoger från å r 5 och å r 6 har läst en kurs – Vardagsteknik i skolan – på  

Chalmers.  
• ” Hela skolan flyger i luften”  – en traditionell teknikö vning som gav kunskap 

om hur olika fö remå l i olika material på verkas av luftens bärighet. 
• Deltagande i Kängurutävlingen - en nationell matematiktävling. * 
• Diskussion bland pedagoger i området kring språ ket fö r fö rskolan till skolå r 9  
• Besö k från Covenant Players – engelsktalande teatergrupp - och från 

Sydafrika som på  engelska berättat om landet och skolan. 
• Satsning på  skolans bibliotek fö r att stimulera läsning av skö nlitteratur och 

aktuella faktabö cker. 
 
I å r har vi valt att arbeta särskilt med fö ljande å tgärder fö r att nå  må let 
•  I samverkan med hemmen kontinuerligt upprätta en individuell 

utvecklingsplan fö r samtliga barn och ungdomar. 
 

Resultat 
- Alla arbetslag har besö kt NCM fö r inspiration och idéer. Det har bland 

annat resulterat i flitiga besö k på  deras hemsida fö r bra och kreativa 
lektionstips. Besö ket har också  på verkat oss pedagoger så  att vi ”tänker” 
matematik under hela dagen. 
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- Vi har haft en temakväll med inriktning på  teknik bland personalen. De 
pedagoger som gå tt teknikkurser visade på  olika fö rsö k som vi sedan har 
använt i klasserna. 

- Alla elever deltog i pappersplanstävlingen.  
- Å r 4-6 deltog i Kängurutävlingen. En elev från å r 6 placerade sig på  8:e plats 

i hela landet! 
- Alla pedagoger i området samlades till en konferens. Vi satt i å ldersblandade 

grupper och diskuterade ett respektfullt och demokratiskt fö rhå llningssätt i 
både språ k och handling. Se också  Normer och värden. 

- Besö ken från andra nationer har gett eleverna mö jlighet att prata och lyssna 
på  engelska. De fick också  vara med att agera i engelsk teater. Eleverna fick 
också  inblick i hur man lever i andra länder. 

 
Grund fö r bedö mning 
Genom samtal med de olika arbetslagen.  Vi har genomfö rt ovanstå ende 
aktiviteter i klasserna. 
 
Må luppfyllelse 
God 

 

Analys 
Pedagogerna har inspirerat varandra i att utveckla arbetet med matematik och 
naturkunskap vilket i sin tur ger barnen kunskaper. 
 
Å tgärder vi kommer att arbeta särskilt med kommande läså r 
• Fortsatt arbete med matematik och naturkunskap t ex genom vidareutbildning 
• Arbete med svenska språ ket fortsätter 

 
 
 

4. Annat, av enheten, prioriterat må l 
 
Samverkan i nya arbetslag 
Se skolans Lokala arbetsplan s 6 
 
Resultat 
Hö sten 2004 slog vi ihop fyra spå r till två . Det gjorde att spå raktiviteterna blev 
svå ra att genomfö ra på  grund av fö r må nga elever. Vi har samverkat F-1-2 under 
läså ret vid regelbundna tillfällen. Elever från de hö gre å ldrarna har varit med på  
aktiviteter fö r de lägre å ldrarna vid olika tillfällen 

 
Personalens tid har kunnat schemaläggas så  att planeringen i arbetslagen har 
fungerat. Ett fungerande avlö sningssystem har gjort det mö jligt att alla 
yrkeskategorier i arbetslaget har kunnat vara med på  veckoplaneringen.   
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Vi bö rjade terminen med en heldag tillsammans. Bussen gick till Kvarnens 
Ä ventyrscentrum i Vå rgå rda med kanotpaddling och cykling. Sedan fortsatte 
aktiviteterna på  Ale Golfklubb med golfinstruktion, tävling och middag   
Personalen har haft flera uppskattade fester under läså ret. 

  

Må luppfyllelse 
God 
 
Analys 
Under å ren har skolan byggt upp en god stämning bland personalen. 
Omsättningen på  personal har varit lå g vilket tyder på  att trivseln är god. All 
personal känner varandra väl vilket har underlättat när vi bildat nya arbetslag. 

 

Å tgärder vi kommer att arbeta särskilt med kommande läså r 
• Hö sten 2005 bö rjar vi med nya arbetslag och ny arbetslagsindelning: 

 
F1 kommer att samverka 
Å r 2-3-4 kommer att samverka 
Å r 5-6 kommer att samverka 
 
Till hö sten ö nskar vi mer personalvå rd i form av fler gemensamma aktiviteter 
som främjar sammanhå llning och trivsel.  

  
 
 

5. Styrsystemet 
 
Beskrivning 
Inger Fält var skolans rektor t.o.m. oktober 2004. Annika Svensson var rektor 
fö r fö rskolorna Hill, Kastanjen, Hedvigsberg och Hasselgatan samt en 
dagbarnvå rdargrupp. Frå n och med november har rektor Annika Svensson 
ansvarat fö r hela Kullingsbergs enhet. 

 
Fö rutom de nationella styrdokument som finns fö r vå r verksamhet i form av 
skollag, fö rordningar och läroplaner arbetar vi efter en lokal arbetsplan som 
ligger till grund fö r kvalitetsredovisningen.  
Varje barn har, från fö rskoleklass, en individuell utvecklingsplan och 
må lportfolio fö r olika delar av verksamheten. Den sociala och motoriska delen 
värderas så  väl som ämnesdelen. Skolan har en vision. ”Varje dag på  
Kullingsbergsskolan är en bra dag i livet!” Vi trycker på  är inte bö r eller skall bli. 
Det är också  så  att det ska vara en bra dag fö r alla, barn som vuxna. Vi har därfö r 
utarbetat ett värdegrundsdokument som utgå r från de nationella må len. Vå ra 
tillägg är en mobbningsplan skriven så  att barn med lätthet kan läsa och fö rstå  
samt ett enkelt dokument med fö rhå llningssätt fö r att uppfylla  
värdegrundsdokumentet. Dessa dokument är synliga och stäms av och revideras 
med barn och fö räldrar regelbundet i utvecklingssamtal, elevråd, enhetsråd, 
fö räldrafö rening, lokalt stö dteam och fö r vå r egen del på  APT och spå rträffar.  
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Fö r att fö rdela arbetet på  enheten har vi delat upp ansvarsområdena, de tyngre 
t.ex. kvalitetsarbetet delas mellan fler personer. IT och miljö  frå gor ä r andra 
ansvarsdelar där personer från samtliga spå r ingå r.  
Vi har också  fyra s.k. samordnare en frå n varje spå r deras främsta uppgifter ä r 
att fö ra information mellan rektor och spå r, att samordna spå rarbetet och driva 
de pedagogiska diskussionerna ute. Ansvaret fö r schemaläggningen ligger också  
här. Schemaläggningen är grunden fö r att samverkan och fö r att spå rarbetet ska 
fungera. Fritidspedagogernas och fö rskollärarnas tider läggs ut fö rst, då  
synliggö rs samverkansmö jligheter och planeringstid tydligt. Varje enskild lärare 
lägger ut sitt schema när tider fö r 7-9 enheten och ö vningsämnena lagts ut. 
Rektor godkänner sedan utifrån en helhetssyn.  
 
Samverkansfrå gor tas upp på  APT en gång per månad, där också  enhetens beslut  
fattas. Dessa träffar fö regå s av lokal samverkan mellan rektor och fö rtroendevalda 
när så  krävs minst två  gå nger per termin.  

 
Värdering  
Schemaläggningen är nå got som vi arbetar mycket med.  
Viktigt att se mö jligheterna, utveckla arbetslagen och ansvarsområden inom 
dessa. Samverka mer i ämnen och se sina egna kompetenser.  
De individuella utvecklingsplanerna mö ts oerhö rt positivt av så  väl nya som 
”gamla” fö räldrar och barn. 
Vi kan se att det behö vs ett kompletterande dokument fö r fritidsbarnen.  
En frå ga som nog behö ver komma med i den lokala arbetsplanen. Må let ska vara 
att även detta arbete ingå r i den individuella utvecklingsplanen. 
Beträffande vå r vision, värdegrundsdokument samt mobbingplan har 
diskussioner fö rts under vå ren runt dessa. Vi har påbö rjat arbetet med en 
revidering av dokumenten fö r att mö ta de krav som ställs på  dagens skola när det 
gäller att säkerställa så väl barns som vuxnas hela dag som man vistas på  
Kullingsberg.  
  
De samverkansformer vi har på  enheten ”hakar” naturligt in i varandra.  
Vå r egen APT, innehå llande information, diskussioner och beslut som utmynnar 
i tydliga protokoll.  
Enhetsrådet, som få r information och därigenom kontinuerligt informerar 
fö räldrar ,men också  å terfö r frå gor  från enskilda fö räldrar eller via 
fö räldrafö reningen till rektor.  
Elevrådet som leds av en lärare, där rektor är ledamot fö r att demokratin ska bli  
tydligare.  
Stö dteamets verksamhet utvärderas regelbundet, en gång per å r med 
områdeschefen.  

  
På  grund av rektors arbetssituation har kontakten med pedagogerna minskat 
under å ret. Det har inverkat negativt på  verksamheten beroende på  att frå gor till 
samordningsmö ten har tagit längre tid fö r beslut då  rektor varit upptagen med 
andra uppgifter på  enheten och därfö r inte kunnat medverka vid dessa mö ten 
varje vecka.  
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En synlig rektor fö r personal, elever och fö räldrar är nö dvändig fö r att ha en 
fungerande verksamhet. Infö r hö stterminen ö nskar pedagogerna att man ser ö ver 
rektorns arbetsområde så  att rektor har mö jlighet att vara mer närvarande i 
verksamheten och kontakten med personalen blir tydligare.  

 
Slutligen vill jag framhå lla pedagogernas engagemang, vilja och starka 
pedagogiska grund som bidragit till att se till barnens bästa under ett 
omtumlande å r med fö rändringar inom ledningsorganisationen så väl som inom 
arbetslagen. 
 
 
Annika Svensson, rektor 
 
Margareta Emgård 
Cecilia Klevä ng 
Catharina Lidstedt-Berglund 

 
 
 
 




